






৮,২৯৪ 
মেয়েদেব গাতগন। 

“কুরুতে গঙগাসাগরগমনং, ব্রতপরিপ1লনমথবা দাণম | 

জ্ঞীনাবহীনে সর্ধমনেন, মক্তির্ন ভবতি জন্মশ্তেন |” 

এর ডাক্তার শ্রীচণ্তীচরণ পাল কর্তৃক 
সন্কলিত। 

জ্ঞানানন্দ বুঙ্গচষধাঞ্ম হটাত 

শ্রীম নিত্যানন্ ব্রজচারী কর্তৃক 
প্রকা1*5 | 

ভন্তান্ান্দল্দ ভ্রক্ষচের্খ্যাশ্র্ম, 
১৯ নং বৃন্দীবন পালের লেশ, &1মবাজীব, কপিকাডী]। 

সন ১৩৩৭ সপ, আবাঢ নাস, ইংরাজী ১৯৩০ । 
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প্রাপ্তিস্থান £-_ 

১। গ্রন্থকার--“জ্ঞীনানন্দ ব্রহ্ষচর্ধ্যাশ্রম,৮-- 

১২ নং বৃন্দাবন পালের লেন, শ্তামব্লাজীর, কলিকাতা । 

২। ডাঃ শ্রীকানীইলাল পাল। পোৌঃ ভাটপাঁড়ী, ২৪ পরগণা । 
৩। ডাঃ শ্রীবলাইলাল পাল। পোঃ কাচরাপাঁড়া, ২৪ঘপরগণ! | 

ইউনাইটেড প্রেস। 
২৯ নং গ্রে ধ্রীট, কলিকাতা । 

শ্রীগোপালচন্দ্র পাইন দ্বারা মুদ্রিত! 
০ পপ আস সপ ক পপ. বা 



ভূমিকা! । 

আমর! জীগরিত না নিত্রিত ? আমর! জাগরিত নহি-_-আমর1 নিদ্রিত 

স্বাম্থৃত। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নিপ্রিত এবং কেহ কেহ মৃত। 
বাহার নিদ্রিত তাহাদের জাগ্রিবার সম্ভাবনা আছে, 'আর যাহারা 

যত তাহাদের জাগিবার সম্ভাবনা]! নাই। নিদ্রিত ব্যক্তির গাত্রে 

ধাকু! মারিয়া জাগান যায়, কিন্ত মড়ার গাঁয়ে ধাকা মারিয়া জাগান 
ধায় না। জাগরিত কাহার! ?-যাহারা নিজেকে ভুলিয়া যায় নাই-_ 

যাহাদের আত্মবিস্বৃতি' হয় নাই । মড়া নিজেকে ভূলিয়! গিয়াছে 

মড়ার আম্মবিস্বতি, হইয়াছে । 'আত্মস্ত্রতিই জাগরণ, আর আত্মবিস্বৃতিই 
নিদ্রা বা মৃত্যু। আমাদের এ নিদ্রীকে মোহনিদ্রা বলে। মোহ 

আমাদের আত্মাকে আবৃত করিয়। বাখিয়াছে। মোহ আমাদের 
'আআ্সীকে দেখিতে দিতেছে না। মোহের আবরণে আমরা 'আম্মদশন 

' হইতে বঞ্চিত হইয়৷ রহিয়াছি। 

আমরা সকলেই কি নিদ্রিত? আমর| প্রার সকলেই নিদ্রিত 

এবং অনেকেই মৃত। আমাদের সহজের মধ্যে মাত্র এক জন এই 

নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবার চেষ্টা করিতেছে--তাহারাই নিবুত্তি- 

পথের সাধক । তাহার! বিষরাসক্তি ত্যাগ করিয়াছে । তাহার! বিষয় 

থে 'বিষস্বূপ--তাহা জানিরাছে। নিদ্রিত ব্যক্তির বাহজ্ঞান থাকে 
'না। নিদ্রিত ব্যক্তিকে ধাক্কা মারিলে বা আহ্বান করিলে সে জাগিয়। 

উঠে ঃ কিন্তু মৃত ব্যক্তি আর জাগে না। তাহাকে কেহ জীগাইতে 

পারে না। যাহারা বিষয়বিষে জর্জরিত হইয়া বিষয়ের যন্ত্রণ অনুভব 
করিয়াছে--তাহারাই জাগিবে। আর বেসিন জ্ত। অনুভব 
করিতে পারিতেছে না__যাঁহীদের এই যাতনা! অনুভব করিবার শন্তি 

'না-এতাহার। মৃত-_তাহীরা জীগিবে না। 



6) 
রা 

আতস্তিই সুখ আর আত্মবিস্থতিই ভুঃখ। যাহাঁদের সাধন 
করিবার ইচ্ছা! জাগিয়াছে, তাঁহারাই জাগরিত হইবে । আমরা এতই 
বিষয়লম্পট যে, সাধন করিবার ইচ্ছামাত্রও আমাদের জাগে না।, 

আমরা এতই চৈতনাবিহীন শব হইরা গিয়াছি যে, সংসারের এত 
জাল! সহা করিরাও-_তাহার শিক্কাতির জন্য কোন চেষ্টা করিতেছি 

না। সংসঙ্গ কর__সৎসঙ্গ করিলপে এসব ভ্রম বিদুরিত হইবে | কিন্দু- 
সংসঙ্গও ছুর্লও | বিবধীর সঙ্গ সংসঙ্গ নহে। সংসারীর সঙ্গ সংসঙ্গ 
নহে! যাহারা বিষরে আসক্ত তাহাদ্রে বিষয়ী বলে। বাহার 
সংসারে আসক্ত তাহাদের সংখারী বলে। ইহাদের সংসর্গ সর্বথ। 

পরিত্যজ্য। বিঘরে আসক্তিবিহীন ও সংসারে আসুক্তিবিহীন মানবই 

সৎ। ইহাদের সঙ্গকে সৎসঙ্গ বলে। আমরা যাহাদের সঙ্গ করি-_ 
তাহার প্রীর সকলেই বিষয়ীসক্ডিঘুক্ত। এমন কি সাঁধুদের পবিত্র 
আশ্রমে বা মঠে গিপ্নাও আপসক্তিবিহীন সীধুদর্শন হইবে না * সেখানে , 
তাহখরা, হয় অর্থের, না হয় যশ্র ভিখারী । এই হেতু সৎসঙ্গ অতি 

ভুর্মভ। এরূপ অবস্থায় সর্বদা সংশান্্র পাঠ করিবে । আর্বাদা এংশান্ 
পাঠ? করিতে করিতে তোমার চিন্ত বিশুদ্ধ হইবে ও ভ্মি ভগবানের 

অনুগ্রহ লাভ কখিবে | ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিলে তোমার 

সংসঙ্গ জুটিবে। ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত সৎসঙ্গ লাভ হয় নী 

যাহার. সৎসঙ্ক লাভ হইখাছে__সে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিরাছে+ 

জীবনে সৎসঙ্গলাভ মহা] ভাগ্যের কথা । একবার সতসঙ্গ লাঁভ হইপে 

'আর সে সঙ্গ পরিত্যাগ করিও ন'-সৎশীস্ত্রের আলোচনা ও সৎসঙ্গ 

লইর1 দিবারাত্র থাকিবে । যাহারা দিবারীত্র সংশাস্ত্র ও সৎস্ঙ্গ লইফা 

থাকে, তাহাদের মুক্তি অতি নিকট। যাহার! সতশীন্ত্র ও সৎসঙ্গের 

বিরোধী, তাঁহারা পামর-_তাহারা কোনমতেই নিষ্কতি পাইবে নাঁ। 
চিনের সংস্কার হইতে আমাদের মনের মধ্যে ইচ্ছার, উস 

তে 



৬ ৫ 

অসৎ ইচ্ছাকে একেবারে ত্যাগ করিবে । অসং চিন্তা মননে উঠিলেই-..._ 

তাহাকে জোর করিয়া মন হইতে তাড়াইয়া দিবে, সদিচ্ছা উঠিলে, 

*সেই সদিচ্ছাকে পালন করিবে । সেই সদিচ্ছার অন্ুবর্তী হইয় কার্য 
কম্মিবে। দিবারাত্র সদিচ্চা লইয়া থাকিলে, আর [তামার মনে 
'অসদিচ্ছা স্থান পাইবে না। «এই প্রন্কারে চিত্তের সংস্কার ধ্বংস 
উবে | সর্বদা কফলকামনীশূন্য হইয়া কায করিবে । ফলকামনা- 

সন্ধকারে কার্য করিলে, চিন্তে পুনরায় অংঙ্কার সঞ্চিত হইবে, আর 
'কলকামনাশূন্য হইর| কাধ্য করিলে আর নূতন সংস্কার পড়িবে 

না। একেবারে ফলক।মনাশুন্য হওয়া বড় কঠিন; এইজন্য ঈশ্বর- 
প্রীতার্থে কন্ম কৰিবে। দমামরা জশ্বরের দাস এবং দাসী--তিনি প্রীত 

হবেন এইজন্য আমরা কন্ম করিতেছি । কন্ধ আমাদের ইন্দির 

তপ্তির জন্য নভে 1” ঈশ্বরগীতির জন্য কন্ম করিয়া_চিত্তের সংস্কার 
গর করবে । এইরূপে চিন্তমংস্কীর ক্ষীণ হইলেই তোমার মোহ 

বরণ. কাঁটিরা যাইবে । তখন তুমি জাগরিত হুইব্-তখন। তুমি 
মত্ত হইবে। আর বদি বিষরকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ কর--যদি 
বিষর়াসক্তি ত্যাগ না কর, তীভাহইলে, তোমীর এই জন্মমৃত্যুপ্রবা 
গুচিবে নাঁ। দ্রঃখের ভীত হইতে কোন মতেই নিষ্কতি পাইবে না। 
জাগ। জীগ! আর ঘুমাইও না-মৌভনিদ্রী পরিত্যাগ কর | করুণ- 

হাঁদর খবগিণ তোমায় আহ্বান করিতেছেন-_জাগ ! জাগ! তাহাদের 

আহ্বানে যদি তোমার নিদ্রা না ভাঙ্গে; ভাহাহইলে, তুমি মুত। 

,ভৌমার উদ্ধার লুদরপরাহত-_-ভুমি কোন মতেই দুঃখের হাত হইছে 
নিস্তার পাইবে ন!।| তোমাকে অনন্তকাল পর্যন্ত এই দুঃখভোঁগ 
করিতে হইবে । 

জীবনে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছি। রিপুত্র গ্রলৌভনে পড়িয়া 

প্র কার্ধ্য ত্বনেক করিয়াছি। নিজেকে কখনওপশু বলিয়া -ভানি 



], 

নাই। | পণ্ড কার্য করিয়াও নিজেকে মানুষ বলিয়া! ভাবিতাম। মানুষ 

বে কি, তাহা জানিতীম না| মানুষের জীরনের কর্তব্য কি, তাহ] 

জীনিতাম না| বিষয়সঞ্চয়ই জীবনের একমাত্র সার্থকতা বলিয়া, 
জাঁনিতাম। এক্ষণে ভুল ভাঙ্গিাছে | কর্তব্যের পথ পাইয়াছি। রর 

শাস্তিন্থখ কাহাকে বলে, জানিয়াছি। প্রবৃত্িপথের মরীচিকাত্রাস্তি 

ঘুচিয়াছে। নিবৃত্তিপথের ক্ষিগ্ধ সমীরণ আজ ত্রিতাপের সন্তাপ হরণ 

করিতেছে । নিবৃন্তিপথ ভিন্ন মানুষের সুখশীন্তির আর অন্ত ক্কোন 
উপায় নাই। প্রবৃত্বিপথে একটুও সুখ নীই। তাই মনে হয় ষে 
আমার ন্তীয় ভ্রান্ত কুপথগামী পথিককে বদি যথাসময়ে স্থুপথ দেখাইয়া 
দিতে পারি, তাহাহইলেও,এই ঘ্বণিত পশ্জীবনের কাতকট' সার্থকতা হয় | 

বথাসময় কি? যৌবনের পূর্ববন্তী কালই যথাঁসময়। আমাদের 

ফেশের বালকবৃন্দ যদি কৌমার অবস্থায় এই পতঞ্জলি খষি প্রদর্শিত 
পথের সন্ধান পীয়, তাহাহইলে, অনেকেই সুপথে আসিবে | * খষিবাকা, 

সতাবাকা ! খধিবাক্যের পালনে আমাদের মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল 

হয় না| খধিপ্রদর্শিত পথই প্ররক্কত পথ ! স্বার্থত্যাগী খষিরা আমাদের ' 

যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের কোনও স্বার্থ নাই । 

জীবের দুর্টশীয় ব্যথিত হুইরা, তীনার! এই অমূল্য রর আমাদের জন্য 
রাঁখিয়। গিয়াছেন। আমরা সেই রত্বকে প1 দিয়া ঠেলিলে, আমাদেরই 

ক্ষতি। জীবনের যথাসময়ে এই উপদেশের আভাস পাইলে, নিজের 
জীবনকে অনেক উন্নত করিতে পারিতাঁম। তাই আজ ছোট ছোট 

ছেলেমেয়েগুলিকে তাহাদের অমুলা সময় বৃথা ব্যয় করিতে দেখিজে 

কষ্ট হয়। ইহাদের সুপথ দেখাইবার কেহই নাই। ইহারা বড়ই 
নিরাশ্রয়। ইহারা বন্ধুহীন। ইহার! চতুর্দিকেই শক্রবেষ্টিত। তাই 
আজ মুয্ূণ দৃদ্ধফিগের যাতনা দেখিয়া বড় কষ্ট হয়। ইহারা জী জীবনে 
নিরাশ হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে, আর প্রতিমৃহ্র্তে ৃত্িণ 
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অনুভব করিতেছে । পুত্রকলত্র, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়কুটুম্ব বা ধন 
দৌলতাদিতে ইহারা তিলমাত্র শীস্তি পাঁইতেছে না। সমুদর জীবনট। 

বায় কাটাইয়া গেল। নিজের কোন কাঁজ করিতে পাঁরিল নী 
ঘা! উপার্জন করিয়াছিল, তাহার সমুদয়ই ত্যাগ করিক্|] যাইতে 
হইবে | কোথায় যাইতে হইবে, তাহাও জানে না। দেহত্যাগের 

কিছু পুর্বেও যদি তাহারা স্থুপথের সন্ধান পার, তাহাহইলেও, 

*তাহাঁদের জীবনের কতকটা সার্থকতা হয়| 

আজকাল অনেক পাতঞ্জলদর্শন ছাঁপা হইরাছে, কিন্তু পণ্ডিত ব্যতীত 

সাধারণ জনসম্প্রদায় তাহার মর্মগ্রহণ করিতে পারে না। আবার 
দ্ধ পা্িত্যে* দর্শনের মন্গ্রহণ করা যায় না। কারণ সাধন ভিন্ন. 

উনার মন্মগ্রহণ অসম্ভব। জীব ধর্ম করিবে কেন? ধর্ম করির। 

. ভাহাঁর কি লীভ হইবে? ধর্ম না করিলেই বা কি ক্ষতি হইবে? 
প্রকৃত ধন্ম কি? প্রকৃত ধর্মের অনুষ্ঠান কি? প্রকৃত সাধু কাহাঁকে 
বূলে ?1--এগুলি সাধারণ লৌক জানে না। জীনিয়। শুনিয়া কেহ কি 

কখনও অগ্রিতে হাত দেয়? তাই সাধারণ লৌকের জন্ত এই ক্ষুদ্র 

গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল । পীত্ডিত্যাঁভিমানী ব্যক্তির জন্য নহে । 

জগতে নানা প্রকৃতির লৌক আছে। প্ররুতি অন্ুষারী তাহারা 
পদার্থ দন করে! কেহ একপ্রকার খান্ত খাইতে ভালবাসে, আবার 

অপক্কে তাহা খাইতে ত্বণী করে। কেহ নাটক নভেল ভালবাসে, 

আবার অপরে তাহা দ্বণ। করে। কেহ চুরি করিতে ভালবাসে, 
আবার অপরে তাহা ঘ্বণাকরে। কেহ পরনিন্দা ভালবাসে, আবার 

অপরে তাহা স্বণা করে। কেহ অপরের অনিষ্ট করিতে ভালবাসে, 
আর কেহ অপরের উপকার করিতে পাঁরিলে সুখী হয়। এইজন্ত 
এই পাঁতঞ্জলখানিও পাঁঠ করিয়া কেহ সুখী হইবে এবং অপর 

কেহ বা অস্তর্দিহ অনুভব করিবে। বর্তমান স্মান্ষে দেশে পূর্ণ অপাত্তি 
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বিরাজিত। শ্ীস্তি আমাদের মনে, আর অশাস্তিও “আমাদের মনে। 

যাহার মন যত নির্শল, তাহার মনে তত শাস্তি বিরীজ করিতেছে । 

ধীহীদের জদয় উচ্চ, ধীহাদের মনে রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লৌভ 

'প্রভৃতি আবজ্ঞনা- নাই, তাহারা এই গ্রন্থকে 'লুচক্ষ দেখিবেন এবং 
খাষি প্রদর্শিত পথে চলিবার জন্ প্রাণপণ করিবেন! 

মানবজন্ম ছর্লভ জন্ম। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে জন্ম আরও তর্নভ | 

ভারতবর্ষে জন্ম এঠিক অর্থ বা সম্পদ লীভের জন্য নহে । ভারতবন্পে 
জন্ম পরমার্থ লাভের জন্য । ভারতের শিক্ষা, ভারতের দীক্ষা! মানবের 

অন্থুরভাঁবকে বিনষ্ট 'করিরা দেবভাবে পরিণত করে। যে শিক্ষায় 
মান্যকে দেবতা করিতে পাঁরে না_সে শিক্ষা! কুশিক্ষা। যেনিগ্ঠায় 

মানুষ অন্তরত্ব ত্যাগ করিতে পীরে নাসে বিষ্তা অবিদ্ধা। 'অনর- 

ভাবে সুখ নাই-_অন্থরভাব ডঃখে পরিপুর্ণ। মানুষ এই ছঃখের 

হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চার। ভ£খের ভাত এড়াইত্তে হইলে 

শঅনুরভাব ত্যাগ করিতে হইবে । পন্মকে জীবনের ভিত্তি করিতে 

হইবে। যেকাধ্যের ভিত্তিতে ধন্ম নাই-_তাহার অধঃপতন ভইবে। 

যে অনুষ্ঠানের ভিত্তি ধন্মববিহীন-_সে অনুষ্ঠানে সফলত! লাভ করিতে 

পারিবে নী। বে শিক্ষার ভিত্তি ধন্মবিহীন--তস শিক্ষায় জাতীয় 

জীবন গঠিত হওয়া! অসস্ভব। বর্তমান শিক্ষার মুলে ধর্মভাব নাই, 

ইহা! সকলেই জানেন। ধর্মসম্বলিত শিক্ষা প্রদানার্থ অনেকে। বক্তা 
দেন বটে; কিন্ত কাধ্যতঃ কেহই অগ্রসর হন নী। বিবাহে পণগ্রভণ- 
প্রথা__একটী নারকীয় 'ও পৈশীচিক প্রথী বলিরা অনেকেই লোক- 
সমক্ষে প্রচার করেন বটে; কিন্তু ইহার প্রতিকারের উপায় করজন 
করিতেছেন? ভাই বলি, শিক্ষা ও দীক্ষার ধন্্মভিন্তি গাঁক। .চাই। 

ধর্মই আমাদের 'জীবন, অধর্মাই আমাদের মৃভ্য। মনে সাঁদিচ্ছা 

[খচিত .ন| পারাই ॥.আমাদের ছুর্ধনত।র পরিগায়ক, সেইজন্য রশ্মি 
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কশ্ধীমুষ্ঠঠানে আমাদের সাহস হয় না। অহঙ্কারে-ও' দর্পে মত্ত হইয়' 

আমরা চিরকাল পশুভাবে কাটাইয়াছি-_-তাই আজ হৃদয় দেবভীব- 
গ্রহণে কুষ্ঠিত হইতেছে । আমাদের নিজেদের জীবন নষ্ট করিরাঁছি--- 

তাহার ফলও ভোগ করিতেছি | এক্ষণে ষাহীতে আমাদের ছেলেমেরে- 

গুলি আমাদের স্তার অন্থুর হইয়া ছুর্দশীগ্রস্ত না হন্-ধৈর্ধ্য, ও সাহস 

অবলম্বন করিয়4 তার বাবস্থা কপ উচিত ছেলেমেয়েদের দোষ না । 
দোষ আমাদের | ছেলেমেরেরা বিগ্ভালয় হইতে যাহ শিক্ষা করিতেছে, 

তাহ শিক্ষা করুক _এক্ণে আর অন্ত উপাঁয় নাই। বিদ্ঞালথে 

পর্মশিক্ষার বাবস্থা নাই! বিগ্তালরে ধন্মশিক্ষা প্রদানের উপবুক্ত শিক্ষক 

নাই। ছেলেমেরেদের ধন্মশিক্ষার প্রকৃত শিক্ষক, তাহাদের পিতীমাত? | 

বিবাহে পণপ্রথানিবারণের প্রকৃত কর্তা, ছেলেদের . পিতীমাতা। 

ছেলেমেয়েদের স্বগুছে শন্মশিক্ষা দাও । লিজে ধশ্মপণ অবলম্বন কর 

নিছে চঠ খাবে, গাজ। খাইবে বা মদ খাইবে আর ছেলেদের-- 

চা,.গীজা বা! মদ খাইও না! উপদেশ দিলে, তাহারা তোমার কণা 

শুনিবে কেন? শিজে ধম্ম আচরণ করিয়া! ছেলেদের শিক্ষা] দা, 

তাঁহবহইলে, তোমার নিজের কাঁজ হইবে এবং দেশের ও দশের 

কাজও হইবে । এখনও বাঁলকবাঁলিকগণের মধ্যে অনেক রত্ব আছে 

আমীদের দেনে সেগুলি নষ্ট হইবে ? বত্বমহকারে তাহাদের পন্মপথে 

"আনয়ন /কর--দেশের 'অনেক কাজ হইবে | এই পুন্তকমধ্যে স্থানে 
স্থানে বিভিন্নশ্রেণার নীচপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিসন্বন্কে সাধারণভাবে 

কটাক্ষপাত করা হইরাছে--কোন বিশেষ ব্যক্তিসম্বন্ধে নহে এবং তাহা 

(কেবল অসচ্চরিত্র, পশুভাবাপন্ন, ক্রোধী, লোভী ও কামুক ব্যক্তিসম্বন্ধেই : 

চরিত্রবান্ দেঁবভাঁবাপন্ন সজ্জনসম্বন্ধে নহে । দেবতাঁবাঁপন্ন ব্যক্তিগণ 

দেবসদৃশ, তাহারা জগংপুজ্য ও দেশের গৌরবস্থল | 
4 প্রবৃত্তিপথে সুখ নাই । ম্যাজিস্ট্রেটই হও বঝ| জজই হও, গ্রুব 



বড় ডাক্তারই হও বা ইঞ্জিনিয়ারই হও-_ষদি তুমি নিবৃত্বিপথের, 
পথিক না হও, তাহীহইলে, তুমি কখনও স্থখী হইতে পারিবে না।, 
নিবৃত্তিপথ অবলম্বন করিন্প] বিষয়াসক্তিবিহীন হও-_-অনস্ত সুখের, 
অধিকারী হইবে। ভারতবর্ষের রাজা হইয়াও সুখী হইবে না, সঙদয় 
জগতের একমাত্র অধিপতি হইরণও স্থী হইবে না, এমন কি, স্বর্গ, 
পয ও পাভীলের অধীশ্বর হইর়াও সখী হইতে পৰ্রিবে নাঁবদি 

তুমি নিবৃত্তিপথের পথিক না হও- যদি তুমি অস্থরভাব পরিতচাঁগ 

করিয়া দেবভাবাপন্ন না হও-বদি তুমি পাপকাধ্য ত্যাগ করিয়া 

পুণ্যবান না হও--যদি তুমি নিজের ইন্দরিয়তৃপ্তি লই়ই ব্যস্ত থাক-_ 
যদি তুমি অষ্টাঙ্গযোগ অবলম্বন না কর। তাই বলি, বদি সুখী 

হইতে চাও ও অপরকে সুখী করিতে চাঁও, তাহাহইলে, মহাজনের, 

পন্ঠা অবলম্বন কর, খষিবারক্যে দৃঢ় বিশ্বাস কর ও তীহণদের বিধি পালুন 
কর। এই পুস্তকে যে স্বরাজের উল্লেখ আছে, তাহা স্কুল বৈষর্ঘক সম্পদ 
নহে; পরস্ত তাহ! আত্মরাজ্য । ইহা পাইলে দুঃখের একা ন্তনিবৃত্তি 

হইবে । ্ 

এক একটা স্তর মনৌযোৌগসহকারে পাঠ করিবে । উপন্যাস 

পাঠের স্তাঁয়-_তাড়াভাড়ি পড়িবে না। প্রত্যেক স্ত্র পাঠ করিয়। 
তাহ] মনন করিবে, পরে তাহা ধ্যান করিবে । এ পুস্তক তাঁড়াতাড়ি 

পড়িলে ফল পাইবে না। ধীরে ধ্বীরে এক একটা সুত্র স্্ 

বিশেষরূপে অলগত হইয়া পাঠ করিরা ষাইবে। পূর্ব্ব হ্ত্রের মন্ম 
উত্তমরূপে অবগত হইতে ন্ট পাঁরিলে, পরবর্তী স্থত্রের মন্দ বুঝিতে . 

পারিবে না; সুতরাং পুস্তকপাঠে কোনও ফল হইবে না। এই- 
রূপভাঁবে সমুদয় পুস্তকখানি পাঠ করিয়া_ইহার মন্্মব অবগত হইতে 
পারিলে, তুমি নিশ্চয়ই সুখের প্রকৃত পথ দেখিতে পাইবে । তখন 

ভুমি. অন্যের বিন্বা অনুরোধে স্বয়ং সেই পথ অবলম্বন কাঁরিছে। 
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পুস্তকখানি নিত্য পাঁগ করিবে । যত অধিকবার পাঠ করিবে, ততই 

ইনার অভ্যন্তরের গুঢ় বুহুশ্তয হদয়ঙ্গম হইবে । আর যদি তোমার, 

পূর্বজন্মের সুক্কৃতি থাকে, তাহাহইলে, আর তোমার পতন নাই। 
তুমি বাচিয়া গেলে। পুস্তক পাবের সঙ্গে সঙ্গে সীধন অবলম্বন. 

করিবে, তাহা না করিল, পুস্তকের মন্দ অবধারণ করিতে পারিবে ন1। 
সি কোন স্থান বুঝিতে না পার, যদি কোনও সাধন জানিবার ইচ্ছা 

হয়, বদি কোথাও কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়-্সাঞ্চাতে আমি. 

তাহ বুঝাইয়া দ্িব। আমি কাহারও উপদেষ্টা নহি । আমি সকলের, 

ভতামাত্র | আমি তোমাদিগকে বুঝাইতে পীরিলে, আমার জীবন 

সার্থক মনে করিব। 

্রঞ্গচধ্যই বাঁলকদের প্রধান সাধন । ব্রঙ্গচর্ধ্য 'অবলম্বনদ্বরী বালকদের 
, উন্নতিবিধান আবশ্তক, তদ্যতীত আমাদের দেশের প্রকৃত উন্নতি 

হইবে"না। ছেণট ছোট বালকের! বীর্ধযক্ষর করিয়া অনেক কঠিন 

রোগাক্রীন্ত হয় এবং পীড়ানিবারণের জন্ত গোপনে পেটেন্ট ষধ 

প্রভৃতি বাবার করে। এই সকল বালক পেটেপ্ট 'উষধ খাইয়া" 

কোনও উপকার প্রাপ্ত হয় না, বরং ইহাতে তাহাদের শরীর শ্লীপ্ব 

পান্ন ধবংসপথে অগ্রসর হয়| তাভার।] আমার নিকট আসিলে, 

আমি অতি যত্বপুর্বক তাহাদের ব্যবস্থা করিয়! দিব। মোট কথাঁ_ 
আমাব নিকট হইতে বদি কাহারও কোন আধ্যাত্মিক উপকার- 
প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, তাহা আমাকে জানাইনল, আমি ভূত্যবৎ 

তাহার আদেশ যথাসাধ্য পালন করিবার চেষ্টা করিব। পারিশ্রমিক- 

স্বরূপ কাহারও নিকট এক পয়সাও চাহি না। রিপ্লাই পোষ্টকার্ড 
বা ষ্টাম্প না পাঠাইলে কাহারও পত্রোত্তর ছিতে পারিব না। 

জগতে আর সুখের আশা করি না। হছুঃখভোগেও অরুচি 

নাই। সকাম কর্মের বিষময় ফল ভোগ ,করিতেছি।. নিজের 
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কল্মফল নিজেকেই ভোগ করিতে হইবে । নিজের প্রায়শ্চিত নিজেকেই 

করিতে হইবে। নিজের মূর্খতা এখন বুঝিতে পারিতেছি। “আক্মৈব 

হ্বাত্মনে বন্ধুরী্মৈব রিপুরাআ্মনঃ”- এই ভগবদ্ধাক্যের যথার্থ মর এতদিনে 

গ্রহণ করিয়া! কুতার্থ হইয়াছি। জগতে আমার কেহ নাই। আমাখ : 
আমি ছাড়া আর কেহ নাই। আমার, সাঙ্গঘপথ আমাকেই প্রশস্ত 
করিয়া লইতে হইবে । জগত স্বাথান্বেষণে হৎপর। জগতের জীব কামে 

পৃর্ণরূপে অন্ধ | এই কামরিপু আজ মানবসমীজকে বিধ্বস্ত করিতেছে, 

কাম, ক্রোধ ও লোভে মন্ত্র হইয়া জীব নিজের মঙ্গলপথ ত্যাগ করিয়া 

'অমঙ্গলের পথে দ্ধতবেগে অগ্রসর হঈন্তেছে | সকলেই মনে করিতেছে, 

“আমার মত বাহাদুর 'শীর নাই ।”- ইহা তাঁহাদের বিষুম ভ্রীন্তি | 
প্রকৃত ধন্মুপণ অবলম্বনের আকাক্ষণ বাল্যকাল হইতেই ছিল। প্ররুত 

পন্মপণ জানিবার জন্ত অনেকের আশ্রর গ্রহণ করিয়া প্রতীরিত হউ- 

ঘাছি। যখন যেখানে ষে ধর্মগ্রন্থ পাইরাছি, তাহা পাত করিয়াছি ।- 

কত আপার পুস্তক কিনির| যে কত অর্থ বুথী ব্যর করিয়ণাছি__তীভাঁর 

স্কিরত। নাই । 1971079198107] ১০০০.৮১1006950107108] ১০০৮১ 

প্রভৃতি পাশ্চাত্য ধম্মজগতের বহু পুস্তক 'পাঠ করিয়াছি | আমাদের 

ভারতীর ধর্খগ্রন্থ বখন যেখানে বানী পাইরাছি, তাহাই ক্রয় করিয়! 

পাঠ করিরাছি। এইরূপে অন্কে সমর ও অর্থ বুথা ব্যয় করিয়াছি । 
সমুদ্রয় পাঠ করিয়া শি্নলিখিত করেকখানি পুস্তক সার বলি জীন * 

করিরাছি ; তীহ্া? পাঠ করিরা সাধন করিলেই প্রকৃত ধর্মজ্ঞান হইবে ! 

(১) উপনিষদ, (২) শ্রীমদ্ুগবদগীতা, (৩) সাংখ্য ও পীতগ্জল দর্শন, 

(৪) পঞ্চদণী, (৫) শঙ্করাচার্য্ের গ্রন্থাবলী ও (৬) যৌগবাশিষ্ঠ রামারণ। 

ধন্মশীম্ম এবং ধর্মের গুঢ় রহমত বুঝিবার জন্য পাতগ্জলদর্শন একখানি 

শ্রেষ্ট গ্রন্থ; কিন্ত সাধারণতঃ বে সকল পাতঞ্জলদর্শন প্রকাশিত 

হইয়াছে, তাহা সাঞ্পীরণের বোধগম্য নহে; সেইজন্য সাধীরণৈরট 
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বুঝবার নিমিত্ত এই পাভগ্জল প্রকাশিত হইল। যশ বা অর্থলাঁও 

ইহার উদ্দেশ্ত নহে! পরহিত্ত্রহই একমাত্র উদ্দেশ্ব। বীহার অথে 
ইহ। মুদ্রিত হইল, তাহারই উদ্দেশে ইহ! প্রদন্ত হইল | অধিকারী 

স্টাক ইহ1 পাঠ করিয়া এবং এতদন্থবধারী সাধন করিয়া উন্নতিলীভ 

করিলে আমি পরিশ্রম সফল জ্ঞান কর্সিব। প্রকৃত অধিকারী মূল্যদানে 

অক্ষম হইলে তাহাকে এই পুস্তক বিনামূল্যে দান করা হইবে! 

আপনারা ইহ] যত্রপহকীরে পাঠ করিয়া সাধন করিবেন, বথাঁষথ 

সাধন করিলেই ফল পাইবেন এবং অপরকে পিঃস্বার্থভীবে সংপগে 
লইরা আমিবেন | সর্বদা স্বাথ ভাগ করিয়া] কার্য করিলেই ভগবদনু গ্রহ 

লাভে সমর্থ হইবেন! নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীচরণে সমপণ 

করিবেন। স্থখ আসে আসুক বাঁ ছুঃখ আসে আনুক--দ্বারাত্র 

তাহার দিকে চীহির] তাহার কীর্য করিবেন-_নিঙ্গীমভাঁবে অভিমানশুন্ত 

হইয়া করিবেন, তাহীহুইলেহ ভগবত আণার্ধাদ প্রাপ্ূু হইবেন ও 

পরম আনন্বলীভ করিবেন । 

ধন্ম ভিত্তি না হইলে কোন কাধ্যেরই কৃত উন্নতি হয় নাঁ! 

নিজের উন্নতি বা দেশের উন্নতি যাহাই করণ! কেন, তাহীর ধন্মভিভি 

আবহ্যক। অধন্মের আশ্রয় লইয়া কেহ কেহ সামরিক ভোগসুখা্দি 

পা করে বটে, কিন্থ পরিণামে অত্যান্ত কষ্টভোগ করে। পরিণীম- 

'চি1 কেহই করে না । সকলেই বন্তমান সুখে ও আনন্দে উন্মন্ত। 

কোন একটা মুষিক ধাঁন্টের গেখলী হইতে অনবরুত থানা লইয়। 

আসিয়া নিজের গণ্ত পুরণ করিতেছে; কিন্তু তাঁহার পার্থেই ষে 

একটী বিড়াল তাহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য বসিয়া আছে সে তাহ 

আদৌ লক্ষ্য করিতেছে না| সেইপ্রকার মানুষ আজীবন অর্থ ও 
. সম্পত্তি সঞ্চয়েই ব্যস্ত, মুত্যু যে তাহার সঙ্গেই ফিরিতেছে, তাহা সে 
আদৌ লক্ষ্য করে না। মানুষের সুখ বাহিরে, নাই, তাহার জুখ 
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তাহার যধ্যেই আছে-_এ বিষয় সাধারণ লোক জ্ঞাত নছে। এইজন্যই | 

তীশ্গারা যাহিরের সম্পদ্ বর্ধিত করিবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট । বাকারা 

“এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন, তীহারা গ্রবৃত্তিপথ ভাগগ করিয়া নিরত্তি- 

পথের আশ্রয় লইয়াছেন। বিষয়াসক্তিতে সুখ নাই। আসক্তির 
নিবৃত্তিতেই সুখ । প্ররুত্তিপণ এবং নিবৃত্তিপূথ সম্পূর্ণ বিপরীত । প্রবৃত্তি- 

পথ--কুপথ | প্রবৃত্বিপধে দুঃখ ব্যতীত ভ্ুখ নাই । মাত্র নিবৃত্তিপথেই 

সুখ আছে। কাম, ক্রোধ ও লোভের বুদ্ধিতে 5ঃখ ব্যতীত স্থখ নাই ! 

কাম, ক্রোধ এবং লোভের দীস হইয়া শখ নাই। কাম, ক্রোধ ও 
লোভকে জর করিতে পারিলেই সুখী হওরা যার । বাহিরের কোঁন 
কিছু আমাদের দুঃখের কীরণ নে | আমাদের চুঃখের কারণ আমাদের 

'্অস্তরেই অবস্থান করিতেছে । আমরা নিজ্রোই আমাদের শক্র। 
বাহিরের কেহ আমাদের শক্র নহে। এই ধকল উপদেশ পুস্তকে 

শুদ্ধ পাঠ করিলেই হইবে না। উপযুক্ত 'আচার্যের নিকট ট্রপদেশ . 
গ্রহণ করিয়া সাধন করিতে হইবে। সাধারণ লোকের বুদ্ধি অজ্ঞাঁনে 
-আবুত, এইজন্য তাহারা যখন যে কার্য করে, তাঁহণ অজ্ঞানের কারা 

হুয় এবং সেইজন্য তাহার! পরিণামে ছুঃখ প্রাঞ্ত হর । এই পাতপ্রলখানি 

ঝনোষোগসহকাঁরে পাঠ করিয়া মনন করিলে, তাহাদের অজ্ঞান 

বিদূরিত হইবে তখন তাহারা তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিবে এবং 

তৎপরে সৎসঙ্গ ও সছুপদেশের অভাব অনুভব করিবে । তানা না' 

হইলে, লোকে রিষয়মদে এভই মত্ত যে তাহাদিগকে নিদ্রিত"ব] মৃত 
'বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আত্মঘীতী হইলে ভ্খ হয় নী। সাধারণ 

ল্লোক আত্মঘাতী । তাহার! আত্মঘাতী হইয়া অজ্ঞজানে এতদূর অন্ধ 
যে, নিজেদের অবস্থী কোনমতেই বুঝিতে পাঁরিতেছে না । শশ্বরের 
ক্কপা, জ্ীগুরূর অনুগ্রহ, সৎসঙ্গ ও নিজ পুরুষকাঁর ব্যতীত মনুয্যের আর 

ওকোন উপাক্স- সাই |, পণ্তর ন্যান্ জন্মগ্রহণ করিল, পপর ন্যাম পাশব-সট 



বৃত্তির পরিচালনায় জীবন অতিবাহিত করিল এবং পশুর ন্যায় দেহ্ত্যণগ 

করিল-_হুর্লভ মানবজীবনে মনুষ্যৌচিত কর্তব্য কিছুই করিল ন1। 
*আমি এক্ষণে ১২নং বৃন্দাবন পালের লেনে বাঁ করিতেছি । পরে 

বীমার নিজ বাঁটা ভাটপাড়ার থাকিবার ইচ্ছা আছে। এরস্থানে প্রত্যহ 
প্রণতে ৮টা হইতে ১০টা পর্যন্ত রোগীদিগকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা 

'হুয় ও বেলা ১1 হইতে ৩।টা তংপরে ৪॥টা হইতে ধাটা ও তৎপরে 

সন্ধ্যা টা হইন্ডে ৮াট পর্ষ্স্ত স্থানীয় স্ীলোকদিগকে এবং প্রতি রবিবার 

বেলা ২টা হইতে ৪ট) পর্যন্ত ব্রহ্মচারী বালকদিগকে ও অপরাপর বরস্থ 

পুরুষদিগকে ধন্মোপদেশ দীন করা হয়। এই শিক্ষার্থীদিগের আগ্রন্কা- 
তিশয্যে-বিশেবতঃ জননীগণের আগগ্রহাতিশয্যে এই পাতঞ্জলদর্শন 
মুদ্রিত হইল, এইজন্ত এই পুস্তকের নাম পমেয়েদের পাতুঞ্জল” রাখা 
'ভইল। যাহারা সাধন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে সাধন শিক্ষা দেওরা 
হইয়া থাকে ৬ ধর্মসন্বন্ধে বাহার যে কোন সংশর থাকে, তাহার সেই 
সংশয় ভর্জন করা হইয়া থাকে । প্রকৃত সত্যপথের জিজ্ঞাস্থকে 

তাহার পণ দেখাইর। দেওয়া হয়। তার্কিকদিগের সহিত তর্ক 
করিবার আমীর ইচ্ছাও নাই এবং সময়ও নাই। তবে, যাহারা 

মানের প্রত্যাশী এবং অমানী হইয়াও মান লইবার আশায় আমার 
নিকট আসে, আমি তাহাদিগকে বিনা আপত্তিতে মান দিতে কুন্ঠিত 
নহি ।* সেই হেতু পাপ্তিত্যাভিমানী মহাপুরুষেরা যেন আমার সহিত 

. সাক্ষাৎ নাকরেন। আমি সামান্ত মূর্খ এবং আমার বিশ্যাবদ্ধিও অল্প'। 
মানবমাত্রেই ভ্রম .ও প্রমাদের বশবন্তী, সেইহেতু এ পুস্তকে যদি 
কোন ভ্রম থাকে, তাহা ভবিষ্যৎ সংস্করণে শুদ্ধ করা হুইবে। ভ্রম” 
প্রদর্শনকীরীদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাঁকিব। | 

রর শ্টামবাজার, শ্রীচণ্ডীচরণ পাল, 
কৃহাবিষুবসংকা সত, সন১৩৩৬সাল গ্রন্থকার 



ও নমো ভগনবতে নিভ্ঞপোপালাম্। 
হছে দেব। 

চাঁছিনা সমাধি চাঁহিনা নির্বাণ 

চাহিনীকে। এই ত্রিলোকের মান। 
শুধু চাহি প্রভে। ্ হে জগত নাথ 

তোমীরি করমে সপিতে পরাণ ॥ 

না চাহি দর্শন না চাহি ম্পর্শন * 

নাহি চাহি তব প্রেম আলিঙ্গন । 

শুধু চাহি নাথ ( ওহে ) অখিলের পতি 
( যেন) কতু নাহি ভূলি তব» প্রীচরণ ॥ 

চাঁহিনা রাজত্ব চাঁহিনা সম্পদ্ 

বৈরাগ্য হউক অঙ্গ আভরণ। 

নাহি চাহি জুখ নীহি চাহি শান্তি 

তুমি বর্দি মনে জাগ অন্ুক্ষণ ॥ 

তোমারে ভুলিয়! হে মম দয়িত 

বিষয়ে যেন না হই হে মগন: 

তব কাধ্য তরে নাহি ডরি নাথ 

শতকোটি জন্ম করিতে গ্রহণ ॥ 

এহে মম জীবন হে মম শরণ 

ওহে মম নিদ্রা স্বপ্ন জাগরণ। 

হে মম জর্বস্থ মম সর্কেশ্বর 

ভস্তি-শুগহাল্স করগে। গ্রহণ ॥ 

প্রত দোঙসন। 

চি 



গু নমে। ভগবতে নিত্যগোপালায় ' 

মেয়েদেৰ গাতীল | 

ব্রহ্মানন্দং প্রমস্থখদং কেবলং জ্ঞানমূত্তিম্। 

_দ্ন্াতীতং গগনসদৃশং তত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্ ॥ 

একংনিত্যং বিমলমচলং সর্ববদ সাক্ষিভৃতম্ । 

ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥ 

€ অথগমণ্ডলাক'রং ব্যাপ্তং যেন চরাচরমূ। 

তৎপদং দর্শিতং যেন তন্যৈ শ্রীগুরবে নম? ॥ 

অন্্রনতিমিরান্ধন্ত জ্ঞানাগ্তনশলাকয়। 

চক্ষুরুদ্দীলিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 



শলন্বান্দি নাচ £ 

অথ যোগানুশাসনম্ ॥ ১ ॥ 

অথ যোগসম্বন্ধীয় উপদেশ বর্ণিত হইতেছে । 

শুদ্ধশাক্ত্রপাঠে পাণ্ডিত্য লাভ হয়-__তর্ক করিতে পারা যায়। সাধনার 
অনুষ্ঠান না করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। শুদ্ধ পাঠে সিদ্ধি হয়,ন! ! 

শান্তর সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধন। করিতে হয়। "এইজন্য 

শান্্পাঠের সঙ্গে সঙ্গে আমর। সাধনার অন্ষষ্ঠান করিলে শাস্তি এবং 

মোক্ষলাভ করিতে পারি। ্ 

চিত্তের স্বভাবান্ুযারী আমর। শখ দুঃখ অনুভব করি। যাহার চিন্ত 

সাত্বিক-_সে সর্বদাই স্তখী আর যাহার চিত্ত, রজঃ ও তষোগুণে া 
সে সর্বদাই হুঃখভোগ করে। 

চিত্তভূমি পঞ্চপ্রকার £--(১) ক্ষিপ্ত, (২) মুঢ়, (৩) বিক্ষিপ্ত (৪) 
এএকাগ্র, ও (৫) নিরোধ । 

(১) ক্ষিপ্তভৃমিক চিন্ত-_ইহা সর্বদাই অতি চঞ্চল। যাহার চিত্ত যত 

অধিক চঞ্চল--সে তত অধিক পাপী, সে তত অধিক ছুঃখী। চিত্তে রজঃ 

ও তমোগুণ অধিক হইলে, চিত্ত ক্ষিপ্ত হয়। পাঁগলদের চিত্ত ক্ষিপ্ত । 
তাহারা কোন একটা বিষয়ে মনকে অধিকক্ষণের জন্য স্থির রাখিতে - 

পারে না। বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করে। এই হাসে, এই 

কাদে । কেন হাসে তাও জানে না, আর কেন কাদে তাও জানে না। 

তাহার অবশভাবে এইরূপে অতি কষ্টে তাহাদের জীবন অতিবাহিত 

করে। ক্ষিপগ্তচিত্ের মন এক বিষয়ে স্থির রাখিতে পারে না। এক 

বিষয়ে মন রাখিয়া তাহার! সুখ পায় না। স্ৃখলাভ করিবার জন্য একটা. 
রিষ় অবলম্বন করে কিন্ত অন্লক্ষণ পরেই তাহারা সেই বিষ 



সমাধি পাদঃ--১ম সুত্র | ৩ 

দ্ুঃখ বোধ করে এবং পুনরায় সুখ পাঁইবার জন্য অপর একটা বিষয় 

অবলম্বন করে, এবং তংপরক্ষণে আবার সে বিষয় ত্যাগ 

করিয়া আর একটা বিষয় অবলম্বন করে| একটী বিষয় লইয়! তাহারা 

অধিকক্ুণ অবস্থান করিতে পারে ন।। এক একটী ছেলে আছে-__ 
সে একক্ষণে একরকম দ্রব্য দ্বাহিয়। লয় আবার ক্ষণপরেই তাভা 

ফেলিয়া দেয় ও অপর দ্রব্য চাহিয়। লয় এবং ক্ষণপরেই তাহাও ফেলিয়। 

'দেয়,ও অপর একটা দ্রব্য চাহিয়। লয়। এই পুতুল চাহিল তাহাকে 

পুভুল দাও-_দিবামাত্র মে একটু সন্থষ্ট হইল কিন্তু ছই মিনিট পরেই 
তাহা ফেলিয়! দিয়! বাটী চাহিল-_-আবার ছুই মিনিট পরেই বাটা 
ফেলিয়! দিয়! ঘটা চাহিল, আবার ছুই মিনিট পরেই ঘটী ফেলগিয়! দিয়। 

'অপর কিছু চাহিল। "এই প্রকৃতির ছেলেদের কোন কিছুতেই সন্তোদ 
করা যায় না। তাহারা নিজেরা কষ্ট পায় এবং বাপমাকেও কষ্ট দেয়! 

.এই. সব ঞ্েেলেদের চিত্ত ক্ষিপ্ত । এই সব ছেলেদের মার ধর করিলে 

তাহার! আরও খারাপ হুইব। বায়। তাহার যাহা করে, তাহা অবশ 

হইয়া করে। তাহারা য। করে, তাহা বাধ্য ভইয়। করে। তাহাদের 
চিন্তের ক্ষিগ্ততাগ্ডণে তাহারা এই সকল কাধ্য করিতে বাধ্য হয়। 

পিতামাতার বুঝ উচিত বে, এই ছেলেরা ইচ্ছা করিয়া এই সকল 

কার্য করে না এবং তাহাদের বিরাগ উত্পাদনও ইহাদের ইচ্ছারুত 

,নঞ্ছ। পিতামাতার বুঝ! উচিত যে, ভাহার! বাধ্য হইয়াই এই সকল 
"কট করিতিছে। এই সকল ছেলের মানসিক উন্নতির জন্ত কোন পথ 

অবলম্বন কর! উচিত, তাহ। প্রত্যেক পিতামাতার জান। অতস্ত আবশ্যক । 

তাহা জান। না থাকিলে- পিতামাতা তাহাদের সন্তানগণকে উপযুক্তরূপে 

লালনপালন করিতে পারে না। এই সকল সন্তানের প্রতি উপযুক্ত 
ব্যবহার না করিয়া, অযথ। ব্যবহার করিলে সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন 

&বিষময় হুইয় যায়। আমাদের দেশের উন্নতি করিতে হইলে উপযুক্ত 



৪ মেয়েদের পাতজল । 

পিতামাতা আবশ্তক এবং সন্তানকে ঠিক ঠিক ভাবে মানব কর" 

আবশ্তক। এখনকার শতকরা ৮০ জন পিতামাতা পশ্ত, সুতরাং 

তাহাদের সন্তানের পিতামাতার নিকট পশুর ব্যবহার প্রাপ্ত হইরা, 

তাহাই শিক্ষা করে ও ভবিষ্যৎজীবন পশুসদৃশই হইরা যায়। পিতামাতী। 

জানে ধে, কামরিপুচরিতার্থতাই মন্তস্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ, তাই 

তাহারা পশ্তর স্তার জগজ্জননীর অংশস্বরূপা' স্বীয় সহধর্টিণীর উপর' 

সাধারণ বেশ্ার স্তাঁয় ব্যবহার করে । তাহার ফলে আমাদের সন্তানেরা €- 

সেইভাবে ভাবিত হয়। এইরূপ ব্যবহারে কখনও নিজের বা দেশের 

উন্নতি করা যায় না। আজকাল আমাদের দেশের যাহারা পাণ্ড, 

সাজিয়াছেন, তাহারা সকলেই কি দেশের প্রকৃত নেতার পদ অর্পিকাঁর 

করিবার উপযুক্ত হইয়াছেন। অন্ধ যেমন অন্ধকে পথগ্রদর্শন করিয়: 

উভয়েই বিপন্ন হয়, ইহারাঁও সেইরূপ ধরণের পথপ্রদশুক । তাই বলি__- 

নিজের মধ্যে কি মালমশলা আছে, তাহা আগে ভাঁল করিয়। জান, 
সাহা হইলে, নিজেও স্থখী হইতে পারিবে এবং অপূরকেও স্থখী করিতে 

পীরিবে। | 

“ক্ষিপ্ত চিন্তের মানুষেরা কখনও কোন উন্নতি লাভ করিতে পারে না. 

যে মকল ছাত্রের ক্ষিপুচিন্ত তাহার৷ আজ এ বিদ্ভালর কাল ও বিদ্যালর 

এইরূপে ক্রমাগত বিদ্যালয়ের পরিবর্তন করে। আজ এ মাষ্টার কাল 

আর একজন মাষ্টার এইরূপে ক্রমাগত মাষ্টারের পরিবর্তন করে। আন্ত, 

এ খাদ্য চাই-_কাল আর একপ্রকার খাদ্য চাই, এইপ্রকীরে ক্রধগত 

থ/দ্যের পরিবর্তন করে। আজ এই প্রকার পরিধেয় চাই, কাল 

আবার অন্তপ্রকার পরিধেয় চাই এইবূপে ক্রমাগত বন্ত্রীদির পরিবর্তন 

করে। ইহাদের মন কিছুতেই সন্তষ্ট হয় না| ইহারা এক বিবরে মনকে 

অধিকক্ষণ রাখিতে পারে না। ইহাদের চিত্তের পরিবর্তন সাধন করিতে 

হলে কৌশলক্রমে করিতে হয়। জোর জবরদস্তি করিলে হইবে _ না, ূ 



সমাধি পাদঃ--১ম তত্র | 

যে সকল যুবক ব1! যুবতী ক্ষিপ্তচিত্ত, তাহাদের দ্বারা জগতের 

মহা অনিষ্ট সাধন হয়| যৌবন অবস্থায় আমাদের কাম, ক্রোধ গ্রন্তি 

রিপু অতি প্রবল! ইহাদিগকে কিছুতেই সুপথে আন। যায় না। ইহারা 
যেখন ষহা ইচ্ছ। ভাহাই করায়। ইহারা কাহারও উপদেশ মানে না 

' বো গ্রহণ করিতে চাহে না। বালঃকাল হইতে সন্তানদের সাব্বিকভাবে 
-লাল্িতপালিত ন। করিলে, বৌবনাবস্থার তাহাদের ভয়ানক ছুর্গীতি হর। 
ইহাদের কামক্রোধ প্রভৃতি বিপু প্রবল হইলে, ইহারা দিক-বিদিক 
জ্ানশূগ্ত হয় এবং জ্গতে এমন কোন পাপকার্ধ্য নাই যাহ! উহার! 

“শ। করিতে পারে! উনাদের ঘর! সকল প্রকার পাপকার্ধ্য সম্পাদিত হইতে 

পারে] অতএব বাল্যকাল হইতেই যাহাতে ছেলের! সাত্বিকভাবাপন্ন ও 

-সচ্চরিত্র হয়, প্রত্যেক পিভামাতা ও অভিভাবকের মে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা 
"আবগ্ক | পিতামাত। যদি পুত্র ও কন্তাগণকে শাস্ত্রান্যারী পালন 
পালন না ক্র, তাভা হইলে, তজ্জন্ত পিতামাতাকে পাপভাগী হইতে হয় 

«এবং ভূবিষ্তং জীবনে দেই পাপের ফলভোগ করিতে হয়| এইবপ 
ক্ষুপ্ুচিন্ত যুবকেরা বৃদ্ধাবস্তার় অত্যন্ত কষ্টভোগ করে । 

নে সকল বাবস্ী ক্ষিপ্তচিভ, তাহার! তাহাদের ব্যবসায়ে উন্নতিলাঁত 
সরিতে পারে না| আজ এ ব্যবসা কাল আর একটী ব্যবস|--ভতৎপরে 
মার একটা ন্যবস।, এইরূপে তাহারা ক্রমাগত ব্যবসায় পরিবন্ন 

ধিতে থাকে | ক্ষিপ্রচিন্ত মানুষেরা যখন যে অবস্থাতেই থাকুক, হখন 

তাঁরা কষ্টভোগ করে! অতএব কি বালক, কি যুবক, কি ছাত্র, কি 
ভাঁত্রী, কি ব্যব্সাদার, কি উকিল, কি ডাক্তার কাহারও ক্ষিগুচিন্ধ হওষ। 

ভাল নর। এই প্রকার ক্ষিপ্রচিন্তের উন্নতিসাধন করিতে হইলে কৌশল 

অবলম্বন করিয়! সাধন করিতে হয়। 

(২) মুঢ়-ভূমিক চিন্ত-ইহার। বোকা । ইহারা গাধ।। ইহার। 
র্ধবোধ | ইহারাঁও কোন কার্ষ্য উন্নতি করিতে পারে না। ইহাদের 



৬ মেয়েদের পাতঞজল। 

বুদ্ধি বড় মোট|। ইহাদের বুদ্ধি বড় মলিন । ইহার! হিতাহিত বিচার 
করিতে পারে না। ইহারা নিজের পায়ে ভর দিয়া দীড়াইতে পারে ' 

ন।। ইহারা সর্বদাই পরমুখাপেক্ষী | কোন বিষয় নিজে নিজে স্থির 
করিতে পারে না, আর ষদিও স্থির করে, তাহার ফল প্রায়ই মন্দ 

হর়। ইহারা অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়। ইহার! অযথা অনাবশ্তকীর কার্ষ্যে 
বৃপা অর্থ ন্ট করে। ইহার বড়ই কাম, ক্রোধ ও লোভের বশবন্তী 

হয়। ইহার হিতাছিতবিচারশূন্ত ও পরের হাতের ক্রীড়াপুত্তলী 
মাত্র! ইহার! প্রারই অপরের দ্বার! প্রতারিত ভয়। ইহার! যখন যে 

যাহ! বলে, ভাহাই করে এবং এইব্ূপে ক্রমাগত প্রতারিত হয় । ইহার, 

প্রায়ই সাধারণ পশ্তর সমান। ইহারা দেহকেই আস্ম। বিবেচন। করে। 

ইহারা দেহকে ক্ষণবিধবংসী মনে করে না। ইহারা দেভকেই চিরস্থারী 
মনে করে। ইহার! দেহের চিন্তান্তেই বাস্ত । ইহারা দেহের সেবাতে 

বান্ত। দেহের সুখেই ইহারা সুখী আর দেহের দ্ুঃখেই ইখার। তুঃখী 
ইনার ঘৃতুচিন্তা করে না। ইহার! দেহের দ্াস। দেহকে বসন 
ত্ববণে সজ্জিত করিরা ইনার] নিজের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে। দেহের 

সৌন্দর্যেই ইহার। মোহিত হুর । অন্তরাআ্মার খবর ইনারা জানে না। 

দ্হেই ইহাদের যখাসর্কন্ব। কেহ কোন তোষামোদ করিলে ইহার| 

আনন্দ মাতিয়। উঠে, আর কেহ অন্ন নিন্দা করিলেই ইহারা মরমে 

মরিয়া যায়। ইহার। পশ্তবৃত্তিতেই ডুবির আছে। পশ্তব বু 
আহার, নিদ্রা, ভয় ও ক্রোধাদি লইয়াই ইনার জীবন কাঁটায় । 

ইতার। "অর্থ উপার্জন করে, খাইয়। ক্ষধার নিবৃদ্তি করে, স্ত্রীসন্তে গে 

কামবুন্তি চরিতার্থ করে, কতকগুপি সন্তানের পিতামাত। হয়, রাতে 

শিদ্রান্পখ অনুভব করে ও যথাসময়ে ভবলীল। সাঙ্গ করে। ইহাদিগকে 

নরাকার পশু ভিন্ন আর কি বলিব। পশুর বুত্তি লইয়া! জীবনযাপন 

করিবার জন্ত মানবজন্ম নয়; বদি তাভ। হর, তাহা হইলে, মানব, 

সি 



সমাধি পাদ£-_-১ম ত্র । শি 

পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে কি করিয়া! মাক্ুবের মব্যে মানুষের গুণ 
থাক আবশ্যক এবং সেই গুণান্থুযামী কার্ধা কর! আবগ্ঘক, নচেৎ 

পে মানুষ পশু ভিন আর কিছু নয়। জগত্তে এইপ্রকার মুঢ়চিন্তের 
লোকের সংখ্যা অতান্ত অধিক। কৌশল অবলম্বন করিয়। সাধন করিলে, 
ইহাদিগকেও পস্তু হইতে মানবে পরিবন্তিত করিতে প!রা বার । 

0৩) বিক্ষিপ্ত-ভূমিক চিত্ত_ইহারা ক্ষিপ্ত ও মূঢ় হইতে শ্রেষ্ট। 
ইহারু। নিজের চিস্তকে অধিকক্ষণ পর্যন্ত কোন এক বি্বয়ে লিপ্ত 

রাখিতে পারে। ইহারাই সাধারণ সাধকশ্রেণীভূক্ত | ইহারা সাঁধন 

 করিয়। একাগ্রচিতত হইতে পারে ও ক্রমশঃ চিত্ত নিরোধ করিনা 

মানবজীবনের সফলত। লাভ করে| ইনারাই মানব শ্রেণীভৃক্ত ৷ কিন্ 

ইনাদের সংখ্যাও খুব অল্প। শতকর! ২০ জন মাত্র। 

(৪) একাগ্রভূমিক চিত্ত-_এক+অগ্র-একাগ্র। অগ্র-অবলঘ্বন। 
নে চিত্ত একটা অবলম্বন লইয়৷ থাকে, তাহাকে একাগ্র চিত্ত বলে। 
ঘর ঝাঁট দিতেছে-_এক মন দিয়।| বাট দিবার সময়_-মনে অন্য 

কোন চিন্তা নাই। রন্ধন করিতেছে--এক মন দিয়, মনে অন্ত কোন 
চিন্ত। নাই। রন্ধন করিতে করিতে অপর কাহারও সহিত গল্প 

করিতেছে না। পুস্তক পাঠ করিতেছে--একমন দিয়ী। অঙ্গ কসি- 

তেছে-_-একমন দিয়া ।, *কৃষ, “কৃষ্ণ জপ করিতেছে-এক মন 

দিয়া, তখন, মনের মধ্যে “আলু, কাচকল।” উঠিতেছে না। এইবপ 
টিকে একা গ্রচিত্ত বলে। 

(৫) নিরোধ-ভূমিক চিত্ত--একাগ্রচিন্তে বে একট!মাত্র অবলম্বন 

ছিল--যখন তাহাও চিত্ত হইতে দূর হয়। যখন হ্ন্তমধো কোন 

চিন্তা উঠে নাঁ। যখন চিত্ত সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়-তখন তাহাকে 

নিরোধ চিন্ত বলে। নিরোধ চিত্তই আমীদের মুক্তির অভিমুখীন করে। 

হী 

গ্ 
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বোগশ্চিভরভিনিরোধ? ॥ ২ ॥ 

চিন্তের বৃত্তি নিরোধই যোগ । এই যোগ সাধনই মানবজীব্নর 

একমাত্র উদ্দেশ্ত। এই যোগসাধন না করিলে, আমরা এই জন্মমৃত্যু 
প্রবাহ হইতে নিম্তার পাঁইব না| এই যোগ সাধন না করিলে, 

আমাদের এই অনাদি অনন্তকালের কষ্ট দূরীভূত হইবে নাঁ। এই 
যোগসাধনের জন্যই এই মনুষ্যজন্স | পশ্ুবৃত্তিচরিতার্থ জন্য মন্গয্- 

জন্ম নছে। আবার মন্তম্মজন্ম অতিছুর্পভ। অনেক স্ুরুতির ফলে 

এবং ভগবানের রুপার আমরা এই মানবজন্ম প্রাপ্ত হই এবং এই 
মানবদেহ ভিন্ন অন্ত পশুদেহে সাধনা সম্ভব নহে। এইজন্তই মানব- 

দেহ তুর্লভ। বহু লক্ষবার পশুজন্ম গ্রহণ করিয়া তবে মানবজন্ম 

পাইয়াছি, সুতরাং এ মানবজ্ন্মে মীনবদেছের উপযুক্ত কার্য করাই 
আবশ্যক । পশুর কার্য জন্য বভবার পশুজন্ম গ্রহণ করিয়াছি । মাঁনব- 

দহ পাইয়া আর পশুর কাধ্য করা উচিত নহে। পশুরুত্তি যতই 

অবলম্বন কর ন! কেন, পণুবুত্তির তৃপ্তি কখনই হইবে না, বরং 
উত্তরোত্তর 'এই বৃত্তির বুদ্ধি হইয়া আমাদিগকে কষ্টের পর কষ্টপ্রদান 
করিবে! চিন্তবৃন্তি কাহাকে বলে? চিত্তের স্রোতকে চিত্তের বৃত্তি 

বলে। কামনাই চিন্তের আ্োত। যাহার চিত্তে যত অধিক বিষয়ের 

কামনা-_তাভার চিত্তের আোতও তত অধিক সংখ্যক । যাহার চিত্তে 

কামনা যত ক্ম-_তাঁহার চিত্তের আোতও তত কম। যাহার হত 

অধিক কামন! সুতরাং যাহার চিত্তত্োত অধিক, তাহার চিত্তের 

চধ্চলতাও অধিক 1 যাহার চিত্ত যত অধিক চঞ্চল, মে তত অধিক 

কষ্ট পায়। সে তত অপ্িক পাপী। যাহার চিত্ত যত কম চঞ্চল--- 

সে অপেক্ষাকৃত সুখী । যাহার চি্তে আদৌ চঞ্চলতাঠবাই অর্থাৎ 
যিনি সম্পূর্ণরূপে কামনাশৃন্য, তিনিই সম্পূর্ণরূপে সুখী | এইজন; 
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'জানিয়৷ রাখ বে, বিষয় বাসনাই আমাদের ছুঃখের মুলহেতু এবং 
বিষয়বৈরাগ্যই সুখের মুলহেতু। যাহার যত বিষয়বৈরাগ্য অধিক, 
সে তত অধিক সুখী । যিনি পূর্ণমাত্রায় বৈরাগ্যবান্, তিনি সম্পূর্ণ 
সখী । বিষয়ে আসক্তিহীন হওয়াকেই বৈরাগ্য বলে। যাহার বিষয়ে 

'যূত অধিক আসক্তি, সে তত অধিক ছুঃখী। সে তত অধিক পাপী। 
হার বিষয়াসক্তি যত কম, সে তত অধিক স্বখী। এই বিষয়াসভ্তিউ 

আমাদের সর্বদ্রঃখের মূল। এই বিষয়াসক্তি হইতে 'আমাদিগের চিন্তে 

সংস্কার পতিত হয়। যাহার বিষয়াসন্তি যত অধিক, তাহার সংস্কারও 

“তত অধিক । এই সংঙ্কারই আমাদের দুংখ ও কষ্টের মূল কারণ। 

আমরা অনার্দি অনন্তকাল হইতে এই সংস্কার সঞ্চয় করিয়া আসি- 
তেছি। অনাদি অনন্তকাল হইতে আমরা কত লক্ষ লক্ষ প্রকার 

তদহ ধারণ করিয়াছি, সেই সকল দেভের সংস্কার আমাদিগের চিত্ে 

প্রথিত হইয়া” আছে। এই সংস্কারের ভাত হইতে লিঙ্কতি পাওয়ার 
নামই মুক্তি । 'এই সংস্কারের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবীর জন্যই 

আমাদের সাবন। 'এই সকল সংক্কার অতি গভীরভাবে আমাদের 

চিন্তে অস্কিত হইয়া গিয়াছে । তাঁহাছিগকে দূর করা বড়ই কঠিন 
ন্যাপার এবং দূর ন' করিলেও উপায় নাই। তাহাদিগকে দূর করিভে 

না! পারিলে আমাদিগের এই অনস্থ ছুঃখও কোন কালে ঘুচিবে না, 

-ঘ্লেইজন্য গ্রত্োকেরই প্রাণপণে সাধন করা মাবশ্তক। কিন্ত সাধন 

কেন করিব, তাহ! না জানিলে লোকে সাধন করিবে কেন? সাধন 

করা আবশ্তক কেন, সাধন করিলে কি হর, সাধন না করিলে কি 

হয়, এই সকল বিষয় মান্তষ জানিতে না পারিলে, তাহারা সাধন 

করিতে পারে না। সাধন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া সাধন করিলে 

উত্তম ফললাভ হয়। সাধনতে। সকলেই করে; কিন্তু ফললাভ হয় 

.নঃ কেন? ইহার বার আনা দোষ আমাদের কুলগুরুদের এবং চাননি 
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আন1 দৌষ শিষ্ের । বর্তমান সময়ে কুলগুরুরদগের মধ্যে অতি অল্প-.. 
সংখ্যক কুলগুরু, গুরুনামের উপযুক্ত । তাহাদের সংখ্যা এত অল্প যে: 

প্রকৃত কুলগুরু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন|। সাধারণ গুরুর- 
দল নিজের পেটের দায়েই গুরুগিরি করে। অর্থলভের জন্যই 

|গরুগিরি করে। ইহারা শাস্ত্র জানে* না| ইহার! শাস্ত্র মানে না / 

ইভার! শাস্ত্রানুযায়ী চলে না। ইহার! অপরকে, শাস্ত্রের উপদেশ দিলেও, 

নিজে শাস্ত্রানুষায়ী চলে না। ইহার! অপরকে শাস্ত্রের উপদেশ দিলেও 
নি্গে শীস্তরীনুযায়ী কার্য করে না! ইনার অপরকে সাধনের উপ- 

দেশ দিলেও, নিজে সাধন করে না। ইহাদের চিভ কুসংস্কারে: 
পরিপুর্ণ। ইহাদের চিত্ত কাম, ক্রোধ ও লৌভাদি রিপুবর্গে পরিপূর্ণ । 
এইরূপ মলিন চিন্ক হইতে যে মন্ত্র উচ্চারিত হর--তাহাও মলিন 
অর্থাৎ সেই মন্ত্রের পবিভ্রতীশক্তি থাকে ন|| বিষ্ঠাপূর্ণ হীড়ি হইতে 
চন্দনের সুবাস নির্গত হইতে পারে ন।। ইহাদের কামক্রোধাদি- 

মসৎবিপুপুর্ণ মলভাওস্বরূপ চিত্ত হইতে পবিত্র মন্্রোচ্চারণ হইতে 

পারে নী। এই সকল কামুক গুরুর দল, এই সকল ক্রোধী গুরুর 
দল, এই কল লোভী গুরুর দল, আমাদের দেশের ও সমাজের 

ঘোর অনিষ্টসাধন করিতেছে । এইরূপ ভূর্গন্ধচিন্তযুক্ত পামর গুরুকে 
এ্যাগ করিলে শিষ্বের কোনও '্রত্যবার হইবে না; বরং ইহাদ্দিগকে 

ত্যাগ করাই শিষ্ের পবিত্র ধর্ম; বরং ইহাদিগকে,..ত্যাঁগ" নাঃ. 

কন্িলে, আমাদিগের মহৎ পাপ সঞ্চয়ের কার্য হইবে। 

নিজের ঘরের পরসা দিয়া এই পাপিষ্ঠদলগুলির পোষণ করিতেছি। 
দগ্ধ দিয়! সর্পকে পোষণ করিলে যে ফল হয়--আমাদিগকেও ভবিষ্যতে 

সেই ফল ভোগ করিতে হইবে। আমরা এই সকল গুরুকে 

নাই দিয়া মাথায় চড়াইয়ছি। এইজন্য প্রকারান্তরে আমর! দেশের. 

ঈমঙ্গুল ও অনিষ্টের কাধ্য করিতেছি । এই সকল গুরু, দানের 
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উপযুক্ত পাত্র নহে। উপধুক্ত পাত্রে দান করিলে বেমন পুণ্য ভয়; 

মনি অন্থপযুক্ত পাত্রে দান করিলে পাপ হয়। এই পাপের ফল 
আমর ভোগ করিতেছি এবং ভবিষ্যতে আমাদের সন্তানকেও ভোগ 

করিতে হইবে । এই পাপিষ্ঠেরদলকে বদিন পৌষণ করিবে ; ততদিন, 
' ই পামরেরাও উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না । ইহাদিগকে ত্যাগ 
করিলে, ইহাদের চৈতন্য হইবে। ইহাঁদিগকে অবথা সমাদর না দিলেই 
ইন্াাদের চৈতন্য হইবে। অতএব এই পাপিষ্ঠদলকে উন্নত করিবার 
জন্য--আমাদের ইহাদিগকে ত্যাগ করা উচিত। ইহাদিগের ছায়ামাত্রও 

স্পর্শ করিলে, আমাদের নিরয় হইবে । অতএব যদি নিজের মঙ্গল 

প্রাথনা কর, তাহা হইলে, এই অসংগুরুর সঙ্গ ত্যাগ কর| যদি 

দেশের মঙ্গল প্রার্থনা কর, তাহ! হইলে, এই 'অপৎ গুরুদিগের, ত্রিসীমীনায় 
বাইও না। যদি স্বরাজ প্রার্থনা! কর, তাহ] হইলে, এই স্বরাজের 

কণ্টকগুলির উন্নতি বিধান করিবার চেষ্ট। কর। ন্বরাজ প্রতিষ্ঠা জন্য 
দেশে ত্রাঙ্ষণ চাই । ত্রাঙ্ষণ ভিন্ন অন্য কেহ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে 

পারিবে না। ব্রাঙ্গণের ছেলে ব্রাঙ্গণ নয়। গলার পৈত। ধারণ করি- 

লেই ব্রাঙ্গণ হওর। যায় না। ব্রাঙ্গণ হইতে গেলে, ব্রাঙ্গণের গুণ- 

সম্পর হওয়া চাই । ব্রাঙ্গণ হইতে হইলে, ব্রাহ্মণের চরিত্রসম্পন্ন হওয়! 

চাই। মুচির কাজ করিলে ব্রাঙ্গণ হর না! ব্রাঙ্গণের কাজ করিলে 

ন্বাঙ্গণ হয়ু। , ব্রাহ্মণের চরিত্রের অধিকারী হইলে ত্রাঙ্গণ হয়। পবিত্র 

রান হইতে হইলে আষ্টাঙ্গ ঘোগের সাধন চাই । অষ্রাঙ্গ 'যোগ সাধন 
না করিলে ব্রাঙ্গণ হওয়! যায় না। বিষয়ের কৃমিকীট ত্রান্দণ নহে। 

ধিনি পূর্ণ বৈরাগ্যবান্, তিনিই ত্রাঙ্গণ। যিনি সম্পূর্ণরূপে বিষরাসন্কি 

হীন, তিনিই ত্রাঙ্ষণ | যাহার চিত্ত সম্পূর্ণ রূপে স্থির হইয়াছে, তিনিই 

ব্রাহ্মণ । যাহার চিন্তচঞ্চলতা আছে, তিনি ব্রাঙ্গণ নন। যাহার চিত্ত 

মন্বিহীন হইয়াছে--ধাহার চিত্তে বিষয়ের একটামাত্র কজ্রোতও বিদ্যমান, 
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'নাই--যাহার চিত্তনিরৌধ অবস্থীপ্রাপ্ত হইয়াছে ; লৌকিক দৃষ্টিতে চণ্ডাল 
হইলেও, তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্রীক্ষণ। যতদিন ভারতে এইরূপ ব্রা্গণের' 

সংখ্যা বৃদ্ধি না হইবে, ততদিন ভারতে উন্নতির আশ! নাই। ততদিন 

স্বরাজ প্রাপ্তি জ্দর-পরাহত | | 

ধাহার চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়াছে, তিনিই ব্রাহ্গণ। তিনি মহাভাগ্যবান. ূ 
তিনি নরকুলে শ্রেষ্ঠ । এই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে পারিলে, মনুষ্বজন্ম. 

সার্থক হয় এবং যোগসম্পন্ন হয়। নানাপ্রকার বিষয়বাসনাই চিত্তের বৃত্তি | 
বিষয় পাচপ্রকার। আমাদিগের পাঁচটা জ্ঞানেন্ত্রিয় আছে | এই পাঁচটা 

জ্ঞানেক্জরিয়ের পাচ প্রকার বিষয় । চক্ষুর বিষয় রূপ। কর্ণের বিষয় শব 1: 

নাসিকীর বিষয় গন্ধ। জিহ্বার বিষয় রস। ত্বকের বিষয় স্পর্শ। এই 
জ্ঞানেন্দ্রিয় দারা আমরা বিষয় গ্রহণ করিয়া চিত্তের নিকট পৌছাইয়া 
দিই। তখন চিত্ত সেই বিষয়াকারে আকারিত হয়। চক্ষর দার 
রূপ গ্রহণ করিয়া আম্রা চিত্তের নিকট পাঠাইয়া দিই ।* তখন. চিন্ত 

সেই রূপের আকারে আকারিত হয়। কর্ণের দ্বারা শব্দ গ্রহণ করির। 
আমরা চিন্তের নিকট পাঠাইয়া দিই, তখন কর্ণ সেই শব্দের আকারে 

আকারিত হয়। নাসিকার দ্বারা গন্গগ্রহণ করিয়া আমরা চিত্তের নিকট 

পাঠাইয়! দিই, তখন চিত সেই গন্ধের আকারে আকারিত হয়। জিহবা 

দ্বারা মিষ্ট, তিক্ত প্রতি রস গ্রহণ করিরা আমরা চিষ্ডের নিকট 

পাঠাইয়। দিই, তখন চিন্ত সেই মিষ্ট, তিক্ত প্রভৃতি রসের. আকীরে: 

আকারিত হয়|! চন্মদ্বারা আামর। স্পর্শজ্বীনকে চিত্তের নিকট পাইয়া 

দিই, তখন চিন্ত সেইঙ্ানের আকারে আকারিত হয়। এইক্ধপে 

আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়া চিত্তের নিকট উপস্থিত 

করে এবং চিত্ত সেই বিময়গুলি গ্রহণ করে। চিত্ত বিষয় গ্রহণ করিবার 

সময় সেই বিষয়ের আকারের আকারিত হয় । . এই জন্ঠ চিত্তের আকার্ 

জ্বনবরত পরিবর্তিত হইতেছে । অনাদি অনন্তকাল হইতে চিত্তের আকাল্প 
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এইরূপে অনবরত পরিবন্তিত হইতেছে । এইরূপ আকার পরিবর্তন করা: 

চিত্তের স্বভাব হুইয়! গিয়াছে । চিত্ত আকার পরিবর্তন না করিয়! 
স্থির থাকিতে পারে না। চিত্তের এই আঁকাঁর পরিবর্তনের স্বভাব 
খত দৃঢ় হইয়াছে, ধে আমরা সহজে এই চিন্তকে স্থির করিতে 

প্রি না| চিত্ত স্থির করা অতি কঠিন ব্যাপার। কঠোর ও তীব্র- 

সীধনদ্বারা এই চিত্ত স্থির হয়। চিত্তের এইরূপ পরিবন্তন স্বভাবকেই 

চিন্তচ্ধলতা বলে। ইহাঁকেই চিত্তের শআোত বলে। যাহার চিন্ত যত 
অধিক চঞ্চল সে তত অধিক পাপী। সে তত অধিক দুঃখ পায়।, 

যাহার চিত্ত যত অধিক স্থির দে তত অধিক পুথ্যবান। সে তত 
অধিক সুখী। এই চিত্তের চঞ্চলতা দূর করিয়া চিন্তুকে স্থির করাই 
সকলপ্রকীর সীধনের মুখ্য উদ্দেশ্য | চিত্ন্স্ষ্য সম্পীদন হইলেই সাধন 

শষ হইল। নর জন্ম সফল হইল। অনাদি অনস্ত ছঃখশ্রোত হইতে 
অব্যাহতি হইল। তাহার আর জননমরণের ভর থাকিবে না| তাহার 

আর কোন অভাব থাকিবে না| তাহার আর কোন ভর থাকিবে না। 
সে চিরকালের জন্য নির্ভয় হইল। সে অনন্ত স্খের অধিকারী হইল। 
অমৃতের পুত্র পিতার সহিত যুক্ত হইল। ভ্রান্তিৰশতঃ সে নিজেকে অতি 
কুত্র ও নীচ বলিয়। জ্ঞান করিত, এখন ত্রীস্তিূর হইয়।, সেই অজ্ঞান 
দূব হইয়া, সে নিজের প্রক্ৃতম্বরপ বুঝিতে পারিল। এই নিজের. 
স্বরূপ বুঝিতে পারাই সকল সাধনের চরম ফল। যতদিন ন1 আমর! 
নি্জন্বরূপ জ্ঞাত হই--ততদ্দিন আমরা স্বরাজ গুতিষিত হইব না-ততদিন 

আমাদের ছুঃখও ঘুচিবে না। 

বিষয়াসক্তিই আমাদের পাপ। এই বিষয়বাসনাই আমাদের 
পাপপথে লইয়া যায়। রূপ দর্শন করিলাম, তৎক্ষণাৎ রূপের ছাপ 

. চিন্তে পতিত হইল এবং চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া গেল। শব 

-শ্রুবণ করিলাম, তৎক্ষণ।ৎ চিরকালের জন্য সেই শবের ছাপ চিগ্ডে 
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রহিয়া গেল। গন্ধ আঘ্রাণ করিলাম, ততক্ষণাৎ চিরকালের জন্য ছেেই 

শন্ধের ছাপ চিত্তে হিয়া গেল। রস আস্বাদন করিলাম তৎক্ষণা 

চিরকালের জন্য সেই রস আম্বাদনের ছাপ চিত্তে রহিয়া গেল। 

আমর! পুনঃ পুনঃ যে কার্য করি, তাহার ছাপও পুনঃ পুনঃ স্বামাদের 

চিত্তে পতিত হয়| এইরূপ বহকণল পধ্যন্ত কোন এক কাধ্য করিলে, 

তাহার ছাপ গভীরভাবে চিন্তে অঙ্কিত হয় ; এবং সেছাপ শীগ্র মুছিয়া 
ফেলা যায় না। ইচ্াকেই চিত্তের সংস্কার বলে। অনাদি অনম্থ- 
কাল হইভে এই সকল সংঙ্গার আমাদের চিন্তে গ্রণিত হইয়াছে । 

ইনাঁদিগের কর্মসংস্কার বলে । উহাঁদিগকে কর্দীশয় বলে! ইহাঁদিগঞ্ষে 

জদয়গ্রস্ি বলে। ইহাদিগকে অবিদ্যাবন্ধন বলে। ইহারা মাছধর 

জালের গাটের নায় অসংখ্য--আমাদের চিত্ত ছাইয়। ফেলিয়াছে। 

এইসকল কম্মাশয় হইতে বাসনার উদ্রেক ভয় এবং সেই বাঁসনা আম" 

দিগকে পুনঃ পুনঃ অবশভাবে কাধ্যে নিযুক্ত করে । শ্যামাদের, কাখ্য 

আমাদের স্বীধীন ইচ্ছার বশে হয় না| আমর! আমাদের পুর্ব পুর্বৰ 
ংস্কারবশে বাধ্য হইয়া নানাপ্রকার কাধ্য করি। আমর! মনে ভাবি, 

আমাদের কাধ্য 'আমাদেব্র স্বাধীন ইচ্ছার অধীন, তাহা আমাদের 
(সম্পূর্ণ ভ্রম। কোন এক অজানিত শক্তির বশে বাধ্য হইয়া আমর 

সকল কাধ্য করিতেছি সই শক্তিকে চিনিতে পারাই সাধনার 
এক্টী উদ্দেশ | ক্ষুদ্র বালক যে কার্য করে, ভীহ] তা্র চিত্তের 

সংঙ্কারবশে বাধ্য হইরা করে। বুদ্ধ যাহা করে, তাহাও চিনের 

সংস্কীরবশে বাধ্য হইর করে। এই চিত্তের সংস্কীর হইতে বাসনার 
উদ্ভব হয় এবং সেই বাসনাদ্বার! ইন্দিয়গণ পরিচালিত হইয়া কাধ 

করে। এই বাসনার প্রতিরোদ করাঁঁ-সাধনার একটা অঙ্গ! এই 

সংস্কীরকে ক্ষয় করা--সাঁধনার একটী অঙ্গ | য্তদিন সংস্কার ক্ষয় না হয় 
ততদিন মুক্ি_নাই। যতদিন সংস্কার আছে--ততদিন বাসনা আছে_-তুভ- 

টু 
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দিন কাধ্য আছে। যতদিন কাধ্য আছে--ততদিন পুনঃ পুনঃ নৃতন নুতন 
কাধ্য হইতে নূতন নৃতন সংস্কার জন্মিবে। এইরূপে আমাদের সংস্কারের 

'ক্ষয় না হইপ্, পুনঃ পুনঃ বুদ্ধি হইতেছে । সংস্কার ক্ষয় হইলেই চিত্ত শুদ্ধ 

ইয়- চিত্রগুদ্ধি হইলেই চিক্তনিরোধ হয়। চিন্তনিরোধ হইলেই, 
 যোগসাধন সম্পন্ন হর । এই সংস্ক।রক্ষয় জন্য,বাসনীর প্রতিরোধ আবশ্যক 

এবং তজ্জন্য বিবরাসন্ভি ত্যাগ করা আবশ্তক। এবং তজ্জন্য সঙ্গল্ 

বিকল্প ত্যাগ কর। 'শবঠ্াক | অনুরাগবশতঃ বিষয়ের সঙ্কলও খানাপ, 

আর বিদ্বেনবশতঃ বিষয়ের বিকলও খারাপ । 

যদি নিজ কি রক্ুপ্বিতর জন্য কামনাসহকাঁরে কোন কন্মের সর 
করি, তাঁ$া হইলে, ব/গৃ-্কুম্মাশয়ের স্থষ্টি হইবে ; আবার বিদ্বেষবশ ত: 
যদি কোন কন্তন্য কলের অবভেল! করি, তাহা ভইলে, তাহা হুইভে 

দ্বেজ, ক্ম্ীশরের সৃষ্টি ভইবে। এইবপে কম্মাশয়ের উৎপত্তি ভ্রদাগত 

হইতে থাকিস, আমাদের মুক্তি সুদূর-পরাভত | কর্মফল আকাঙ্গা 

করিয়া কোন কম্ম করিলেই কম্মীশপ্বের উৎপভি হইবে, আর নিষ্কাম- 

ভাবে কোন কন্ম করিলে আর কর্মাশয়ের উৎপত্তি হয় না এনং 
তজ্জন্য কন্মের ফলভোগও করিতে হয় না। সম্পূর্ণ নিষ্ষামভাবে 

কর্ম করা বড় কঠিন । কোন না কোন কামনা মনে ন! থাকিলে, আমন 

আদে কম্ম করিতে পাৰি |; এইজনা ঈশ্বরার্থে কর্ম করিবে? ঈশ্বর- 

প্রীতির জুন্য একল্ম করিবে ! নিজের ইন্জিয়তত্তির জন্য নহে। নিজের 

হুখানিলাষ পুরণ করিবার জন্য নহে । এইজন্য স্থখছুঃখে সমজ্ঞান 
করিয়। কেবলমাত্র কত্তব্যবেপে কর্ম করিয়। যাইবে । তাহা হইলে, 

' আর নূতন কর্খীশয় হইবে না এবং পুরান কন্মাশয়গুলি ক্ষীণ হইর; 

ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে | এইকূপে যতই কন্মের ক্ষয় হইবে, ততই চিত্তসশ্তদ্ 

“হইবে ও চিন্তস্থির হইবে । ক্রমে বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি ও জ্ঞান প্রস্ততি 
প্রক্লাশ পাইবে এবং সর্বশেষে মা্বদর্শন ভইয়। কতার্থ হইয়া যাইবে । 

| 

ক্তি 
2 
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স্বচ্ছ দর্পণে যেরূপ চন্দ্রপ্রতিবিন্ব স্থুস্প্ই দেখিতে পাওয়া যায়, বাসনা ও. 

বৃত্তিহীন চিতে সেইরূপ আত্মদর্শন সুস্পষ্ট হয়। জলে যেমন ময়ল! থাকিলে 
অর্থাৎ জল পক্বদ্ধার। মলিন হইলে, যেমন তাহাতে চন্্রপ্রতিবিশ্ব স্পষ্ট 
দেখা যায় না, সেইরূপ চিত্ত বাসনারূপ পক্বদ্ধারা' মলিন হইলে আত্ম-. 
দর্শনও স্পষ্ট হয় না। যেমন পরিষ্কারুও নির্মল জলে চন্ত্রপ্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট 

দেখা যায়, সেইরূপ বাসনাশূন্য নির্মল ও পরিষ্কার চিত্তে আত্মদর্শন 

খুব স্পষ্ট হয়। জল কেবল কর্দম পরিশূন্য হইলেই যে, চন্দ্রগতিবিন্ব 
বেশ স্পষ্ট দেখা যাইবে, তাহা! নহে। জলে যদি আোত বহিতে 

থাকে, জলে যদি তরঙ্গ থাকে; তাহাহইলেও সেইরূপ চঞ্চল জলে 

চন্্প্রতিবিত্ব ভাল দেখা যায় না| সেইপ্প [চত্ত কেবলমাত্র নির্মল 
হইলেই হইবে না, সেই চিত্তে কোন আোত ন| বহিলে অর্থাৎ চিত্ত 

স্থির হইলে তবে তাহাতে আত্মদর্শন সুস্পষ্ট হয় । অতএব আত্মদর্শন, 
জন্য চিত্তকে' বাসনাবিহীনও করা চাই এবং নিশ্চল৩ও করা! চাই, 
তবেই তাহাতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনস্তকীলের জন্য ছুঃখের, 

হাত হইতে ত্রাণ পাইবে | 
মানবজীবনে এই যোগসিদ্ধ না হইতে পারিলে, মানবজীবন বৃথায় 

গেল। এই যোগসিদ্ধ হইতে গেলে, শুদ্ধ কর্ণদ্বারা শ্রবণ করিলেই 
হইবে না। শ্রবণ করিয়া মনন করিতে হইবে এবং তংপরে শ্বান্ত 

নির্দিষ্ট বা গুরূপৃদ্ি্ই সাধনা করা আবশ্তক। সাধনু না করিলে, 
ফললাভ হইবে না। পরমুখাপেক্ষী হইয়া, শুদ্ধ পরানুগ্রহের * উপর 
নির্ভর করিবে না। ভগবানের কপ! বা গরুর কৃপা আছে সত্য। 

কিন্তু যাহাকে তাহাকে তাহীর। সেই ক্কপা বিতরণ করেন না। যে. 

কপার পাত্র তাহাকে তাহার! কপা বিতরণ করেন। যে সাধক 
প্রীণপণ করিয়া সাধনে অগ্রসর হন--তিনিই সেই কপার পাত্র! 
অলস ও .সাধ্নহীন সাধককে তিনি কৃপা করেন না। অতএব "আর. 
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কপাতেই সব হইবে৮__এইটী মনে করিয়া, সাঁধন ত্যাগ করিয়! রজিবঃ 
বসরা, খাইয়া শুইয়! ও . ঘুমায়! কালি কাটাইও নু! । মনে করিও 
না, যে, তুষি ভগবানের বড় ভক্ত হইরা গিয়াছ। লোকে তোমায় 

'বড় ভক্ত বলিতে পারে; কিন্ত তাহাতে তোমার লাভ কি? লোকের 

স্রগ্যাতিতে তুমি বড় হইবে না, -আর লোকের অখ্যাতিতেও তুমি 
ছে২ট হইবে না। তুমি তুমিই াকিবে | তুমি যাা টা 
গাঁকিবে, তাহার অন্যথ। হইবে না। অনেক ভক্ত বিটেল এইরূপ 

' অপরের নিকট বিটুলেমি প্রকাশ করে, যেন তাহারা ভগবানে খুব 
বিশ্বাস করিয়াছে, যেন ভগবানে সম্পূর্ণ মনপ্রাণ অর্পণ করিয়াকছ, 

যেন তাহাদের সাধন করিবার আর কিছু নাই, যেন ভগবান্ তাহ'ঁকে 
কাপে করিয়া লইয়।) যাইবেন। সা ভক্ত বিটেল ভয়ানক 

প্রন্তারক- ইহাদের সংস্পর্শেও যাইও না। ইহারা অলসের একশেষ | 
ইভারা খালি বসিয়া বসিয়া খ রর তে ভালবামে এবং এইক্রপে এই 
ভর্মভ জীবন বুথীয় ব্যয় করে। ইহাদের মধ্যে ধর্মের লেশমাত্র নাই । 
এইকরুপ ভক্ত বিটেলদের দুইজনের পরস্পর এ্রকা নাই। সর্বদাই 
খোমুখী, হাতাহাতি ও মারামারি চলিতেছে । ইহার গোপনে 

গোপনে পরনিন্দা ৪ পরচচ্চায় ব্যস্ত। ইহারা নিজেরা বে মস্ত বড়, 
তাহ! সাধারণে প্রকাশ করিতে ব্যন্ত। আজকাল বাঙ্গলার অনেক 

মঠে এইরূপ ভক্ত বিটেলের সংখ্যা অনেক দেখিতে পাইবে. অবগ্ঠ 

প্রকৃত সাধকও অনেক আছেন: কিন্তু এই ভক্ত বিটেলের সংখ্যাও 

আশাতীত অধিক। কোন মূঠে বাইয়া একেবারে স্রলবিশ্বাসে 

“কাহাকেও মনপ্রাণ অর্পন করিও না। আমি নিজে অনেক জারগায় 
ঠকির়াছি এইজন্য তোমাদেরও সাবধান করিতেছি । প্রকৃত সাধকের 

সখা । খুব কম বলিয়া জানিবে এবং সাহারা কাহারও সহিত মুখো- 
মুপ্ী্ঘ বা হাতাহাতি করেন না বা অপরাধ না থাকিলেও কাহারও 

২ 
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গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করেন না। আমি ভূক্তভোগী-অনেক স্থানে 

প্রতারিত হইয়াছি, তাই তোমাদের সাবধান করিতেছি । আমি 
জানিতাম লোকের অপকার ন1 করিলে, সে কখনই অপকার করিবে 
না, বিশেষতঃ আশ্রম বা মঠের ন্যায় পবিত্র পুণ্যক্ষেত্রে ; বিশেষতঃ: 
বাহারা সর্বত্যাগী হইয়। বিষয়বৈরাগ্য অবলগ্ঘন করিরা একমাত্র 
নিত্যধ্যানে নিধুক্ত রহিরাছেন | আমার বাহিরে থাকিয়া! তাহাই ক্ষনে 
হইত) কিন্ত ভিতরে প্রবেশ করিয়। দেখিতেছি যে, ইহারা "এখন ও 
পশ্ুবৃত্তি ত্যাগ করিতে পাঁরে নাই। ইহার্দের অপেক্ষ। সাঁদারণ . 

সংসারীরা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ । সাধারণ সংসারীর! নিজেদের ধার্মিক 

বলিয়! প্রচার করে ন|। নিজের কষ্টে নিজেই জলিয়। পড়িয়া মরি- 
তেছে এবং ভগবানের দিকে তাকাইয়া প্রার্থন। করিতেছে । আর 
বিটেলরা বাহিরের সকলকে দ্বণার চক্ষে অবলোকন করে ও নিজেদের 

মহাপুণ্যাত্ম। ও ধার্মিক বলির। মনে মনে ভাবে । ইহাদের" আত্ম- 

প্রতারণ। ইহারা ধরিতে পারে নী। মনে মনে ভাবে যে, ইহারা যাহ। 

করিতেছে, তাহাই বেশ। তাই বলিতেছি, সাধন করিবার জন্য পর- 
মুখাপেক্ষী হইও না। তাহাহইলে ছুর্দশার একশেষ হইবে । নিজে 
যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থীয় গাকিয়া, কোমর বীধিত্বা সাধনে 

লাগিয়। যাও--তোমার মঙ্গল হইবে | তুমি আশ্রম, মঠ বা তীর্থক্ষেত্রে 

বিশেষ কোন্ সুবিধ। .প্ইবে..ন]_বরং তাহার! তোমায় কুপতূ্থ লইয়া ' 

বাইকে, তোমার সর্বস্ব হরণ করিয়া, তোমায় রাস্তায় -বরযাইবে। তাই 
সাধকশ্রেষঠ স্বামী বিবেকানন্দ গাহিয়াছিলেন £- 

“যোগ-ভোগ, গৃহস্থ সন্ন্যাস, জপ তপ, ধন উপাজ্জন, 
ব্রত ত্যাগ তপকস্তা কঠোর, সব মন্ম দেখেছি এবার |” 

“বিচ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আযুক্ষয়-_ 

ঝেেমছেছু উন্মানের মত, প্রংণহীন ধরেছি ছায়ায়) 
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ধর্মতরে করি কতমত, গঙ্গাতীর শ্বশান আলয়; 

নদীতীর পর্বত গহ্বর, ভিক্ষাশনে কতকাল যায়! 

অসহায় ছিন্নবাস ধরে, দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ-_ 
: ভগ্রদেহ তপস্তার ভারে, কি ধন করিম উপাঞ্জন ?” 

“ভিক্ষুকের কবে বল সুখ ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল ?,, 

ও -বীরবাণী--১ 
- তাই বলি, পরের কৃপাপাত্র হইও না, পরের কপার ভিখারী হইও 

না|" একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর কর, তার শাস্বগ্রন্থের আদেশ 

পালন কর। সদগুরুর আশ্রত্জ গ্রহণ কর। যদি সনগুরু না জুটির 

উঠে, তবে শুদ্ধ সদগ্রস্থে্ন সাহাধ্য লইয়া সাধন করিয়। বাও-_ভোমার 

কাভারও কৃপাপীত্র হইর। দ্বারে দ্বারে থুরিতে হইবে না। ভোমাব 

মদুধাই .সব আছে, কেবল অজ্ঞাঁনে দেখিতে পাইতেছ ন|।। বুদ্ধি 

মলিন, তাই £দ্ধির বিচাঁরশক্তি হারাইযাঁছ | হিতাহিত বিচার করিতে 

অক্ষম ভইয়াছ। নুদ্ধিকে শুদ্ধ কর। চিন্তকে পরিষ্র কর? চিত্ত 

স্টিক কর-ইঙাই তোমার প্রধান সাধনা । ইহাই তোমার শ্রেষ্ঠ 
সাঁধন।। নিজের মন শুদ্ধ হইলেই--তোমার মনই তোমার সব 

দেখাইরা দিবে, কাহারও পরামর্শ লইতে হইবে না। ... জন্পন্যার গ্ুহে 
বসিয়াই নিশ্চিন্তমনে অভ্যাসের সাহায্যে অতি অল্নকাঁগ্েই সেই পরমপদ 

' লাভ করিবে। * ৃ 
* চিত্তের বুন্তি নিরোধকরা অর্থাৎ চিত্ত স্থির করাই সকল সাধনের 

দুখ্য উদ্দেগ্ত । পৃথিবীর সমুদয় জাতিই তাহাদ্িগের নিজ নিজ ধর্মে 
'যে সাধন প্রণালী অবলম্বন করে, তাহার মুখ্য উদ্দেগ্ত, এই চিন্তবৃত্তি 

স্থির কর1.। চিত্তের বৃত্তি নিরোধ হইলে, অর্থাৎ চিন্ত স্কির হইলে 
আমরা মানসিক বল লাভ করি। যাহার চিত্ত যত চঞ্চল, 

তাহ্র মানসিক বলও তত ভর্ধল। এই মানসিক বল লাভ 
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চি ন। করিতে পারিলে আম্মদর্শন হর না। যোগসাধন হয় না। 

হি বলহীনেন লভ্যঃ”। আমর! বাহিক ব। মানসিক যে কোন বো 

চিত্তসংযম অভ্যাস করির" চিন্তস্থির করিতে পারি। মন্্জপে চিত্তসংঘুম 

করির়| চিত্তস্তির করা খুব ভাল।, সর্বদাই ইষ্টমন্্বজপ করিনে | ইষ্ট- 

মন্ঘ জপ করিবার স্তান, অস্থরন মাই, শুচি ব। অশুচি নাই ; সময় 

বা অসময় নাই দিবারাত্র ঘখনই অবসর পাইবে মনে মনে ইট্টমন্ 

জপ করিবে । পাইখানায় বাহে করিবার সমরও ইঠ্টমন্ত্র জপ কর; 

যায়। ইহাতে কোনও দোষ হয় ন।| ই্টমন্ত্রের অর্থ জানির, ইষ্টমন্ 

জপ করিতে হয়। অর্থ না জানিয়া জপ করিলে, তাহার সম্যক 

ফল হয় না! বর্তমান অধিকাংশ কুলগুরু . এইরূপ মন্ত্ার্থ অবগত 

নহেন, স্থতরাং তাহার। তীহাদিগের শিষ্যের কর্ণে মাত্র মন্ত্রের অক্ষর- 

কয়টা উচ্চারণ করিয়াই কাধ্য শেব করেন। অর্থ না জানিরা মন- 
জপ কর! শাস্ত্রবিধি নর | ত্রাটকধে।গদ্বারাও চিত্র ..একাগ্র হয় । 

চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়। ঘোগাসনে উপবেশন করিয়! চক্ষুর.ঠিক সন্মুখে 

কোন বস্তু বিশেষের উপর চক্ষকে একদুষ্টি করিয়া রাখার নাম ত্রাটক- 

বোগ। নিজ্ষন ঘরের মধ্যে উত্তর বা পুর্বমুখ হইয়া পল্মাসণে ব্িবে, 

তংপরে নিজের ই্টদেবের মুন্তি সন্থুখে রাখিয়া তাহার দিকে চাগিয়: 
থাকিবে, ফতক্ষণ না চক্ষু অত্যন্ত ্লাস্ত হয়। চক্ষুর পাতা ক্লান্ত হইলে 
চক্ষু বুজাইয়] বহুক্ষণ পধ্যস্ত সেই মূর্তি মানপচক্ষে দেখিতে থাঁফিবে-_ 
পুনরায় চক্ষুর পাতার «বিশ্রাম লাভ হইলে, পুনরায় চক্ষু চাহিয়! সেউ 

মুন্তির দিকে একদৃষ্টে চাহির়। থাঁকিবে। এইরূপে যতক্ষণ পার 
করিবে । এই ত্রাটকযোগ করিবার সময় মুদ্রাবিশেষ অবলম্বন করিয়া, 

তাহা করিলে অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হইবে। কেহ কেহ নাসিকার 
'অগ্রভাঙ্গের দিকে চাহিয়া থাকে । কেহ কেহ উত্তয় ভ্রর মধ্যস্থুলে 
কপালের ছিকে জ্যোতিঃকরন! করিয়] চাহিয়া থাকে । চক্ষুর শীড়া 
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কিলে,_এইরগ অ্উটকযোগ, কুর! ভালু নরু; চক্ষু ছুর্বল হইলে বা 

'অতিবৃদ্ধীবস্থায় এইরূপে ত্রাটকযোগ করিলে চক্ষুর পীড়া] উৎপন্ন হইতে 

পারে। যাহাহউক চিন্তস্থির করিবার জন্ত অধিকারী 'অন্্যায়ী মানা- 

প্রকার উপায় আছে। সদ্গুরুর নিকট জানিয়ু! ওয়া ভা্লু। 

_ চিত্তের মধ্যে তিনটা গুণ 'আছে সত্ব, রজঃ ও তমঃ। চিন্তব্ূপে পরিণত 
যে সগুণ, তাহাই চিন্তপব। ইহাই বিশ্বদ্ধ উট তত) এই চিন্তস্ু, 

রজঃ ও তমোগুণের সহিত মিলিত ভইলে প্রত্তিপথে ধাবিত হয় 

, ত্বণন লোকের! বিষয়পথ ভালবাসে । তখন উহার! সংসার ভালবামে। 

তখন ইহার! পুত্রকন্য-গ্রহক্ষেত্রাদিতে আসক্ত হইয়া পচে এবং নিবুভ্ভি- 
পথ ত্যাগ করির। আত্মধ্যান ঝ| ইষ্টধ্যান ভলিয়া যা । যতই বিষয়- 

পখে অগ্রনর হইবে, ততই চিন্ত ধিকতর চঞ্চল হইবে ও অদ্গিকতর 

ছাল়খী ভইবে। মনের মপ্যে বিষয় চিন্তা যত কম হয়, তত ভাল। 

সব্রদ। ইষ্টমন্্ জুপ করা ভাল। প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হয় : কিন্তু অভ্যাস 

করিতে করিতে ক্রমে সহজ হইয়া আসে। জগতে এমন কোন, কার্ধা 
নাই, বাহা অভ্য।সের দ্বারা সিদ্ধ হয় ন।। বিনা অভ্যাসে সিদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছে, তাহাও কখন শুনাযার় নাই, নিদ্ধ মহ?পুরুষদেরও অভ্যাস 

করিতে ইরানে | 'অভতএব সর্ববদ। অভ্যান লইয়া থাকিবে । অলসতার 
প্রশ্রর দিবে ন11 এই অলসত। ও বিলান 'আবাদিগকে পশ্ত করিধ! 

ফেে1 বদি উন্নতির আকাজ্ষ। কর, বদি পরমন্তখের আকাজ্ষ। কর, 

টিভি এই বিলান ও অলসত। সব্ধবখা সর্বসদয়ে ত্যাগ করিবে । এই 

বিলাম ও অলসতা য় বাঙ্গালাদেশ উতমন্ন যাইতে ব্স্ম্পিছে । এই চিত্তসন্ত 
ঘখন তমোগুণে আবৃত থাকে তথন আমর? তন্দ্রা, নিদ্রা, অলসতা, মোছ, 

প্রনাদ, ন্লান্তি, বিচারশক্তিহীনতা। প্রভৃতি অসৎগুণে অভিভূত ভইয়! 

পড়ি-_-অতএব প্রাণপণে এই তমোগুণকে পর।জয় করিতে হইবে । এই 

তল্কোগুণ পরাক্দিত ন। হইলে, সাধন করিতে পারিবে না। জপ করিতে ' 
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বসিয়া! 'জপ হইবে না ঘুমাইয়া পড়িবে। এই তমোগুণ নিবারণ জন্ত 
সর্বদা! সংকার্ধ্য লইয়া ব্যস্ত থাকিবে। সাত্বিক আহার করিবে-_ 

সংসঙ্গ করিবে--সৎশান্ত্র পাঠ করিবে । অসতসক্গ ত্যাগ করিবে_ 

নভেল প্রভৃতি কুরুচিসম্পপ্নগ্রন্থ পাঠ করিবে না। এই «চিত্রসন্ব 

রজোগুপদ্বারা আক্রীস্ত হইলে, আমরা কার্যে ব্রতী হই। রজোগুণ' 
আমাদের কার্ধ্য করায়। রজৌগুণের আশ্রম লইয়া উপরোক্ত তমৌ- 
গুণকে জম্ম করিবে । রজোগুণের আশ্রয় ভিন্ন সাধন কার্য্য হইবে না! 

রজোগুণের আশ্রয়ে সর্বদা সংকার্য্য করিবে-_অসংকার্ধ্য করিও -না। 

সর্বদা সাধন কাধ্য এরিবে--বৃথা সময় নষ্ট করিবে না। ময় বড় 

অমূল্য । এইরূপে সাধন করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত পৃর্ণসত্বপ্ণ- 
বিশিষ্ট হইবে ও রঃ ও তমোগুগ নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপে 
সত্বগুণের চরম বিকাশ রা চিত্তসত্ব স্বূপ-প্রতিষ্ঠ হয় ও পূর্ণরূপে 
সাত্বিক-প্রসাদগুণবিশিষ্ট হয়। বিশুদ্ধ বর্ণে খাদ মিগীল থাঁকিভল 

যেষন তাহাকে মলিন দেখার এবং অগ্রিতে দগ্ধ করিয়। খাদহীন 
কৰিলে যেমন তাহার পূর্ব স্বাভাবিক প্রভা প্রকাশ পায়; সেইরূপ 

চিত্তসত্ব হইতে খাঁদরপ এই রজঃ ও তমোগুণ অপসারিত হইলে 

সেই চিত্তসত্ব নিজের গুণ পূর্ণবূপে প্রকাশ করে। এই অবস্থার 
সাধকের বিবেকু, উৎপন্ন হয় এবং এইরূপ বিবেকের বলে, সে সর্ধ- 
জ্ঞত। লাভ করে; কিন্ এই সূর্বজ্ঞতাও সাধনের বিস্ন্বরূপ-। এই 

সর্বজ্ঞতাকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, তাহাকে দৃঢ়রূপে সাধনপথে অগ্রসর 

হইতে হইবে। তাহা না করিয়া যদি সে অহঙ্কারে মত্ত হয়, তাহ 
হুইলে, পতন অনিবাধ্য | 
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তদা দ্রষ্ট,ঃ স্বরূপেহইবস্থানম্ ॥৩। 

তখন দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয় | ূ 
_ আমরা দ্রষ্টা। আমরা সাক্ষিমাত্র। আমর! কার্যের কর্তা নহি। 

€যাগসাধন হইলে, আমাদের স্বরূপে অবস্থান হইবে। এখন আমরা 

'ব্রিপে অবস্থান করিতেছি। এখন আমর! স্বরূপঅবস্থানত্রষ্ট হই- 
রাছি স্বরূপে অবস্থানই স্থখ আর বিরূপে অবস্থানই হুঃখ। আমরা 
চিরস্থৃখী-_আমরা অযৃতের পুত্র। আমাদের ছুঃখ "আসিতে পাঁরে না। 

, আমরা বিরূপে অবস্থান, করিতেছি বলিয়াই-_-আমানদের যত ছুঃখ। 
এই বিরূপ অবস্থান ত্যাগ করিয়া যখন স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইব, তখন 
আমাদের আর ছুঃখ থাকিনে না। এই বিরূপে অবস্থান কি? আমর! 

শরীর নহি, কিন্তু আমরা শরীরে অবস্থান করিতেছি । আমর! ইন্দ্রিয় 
নহি, কিন্ত আমরা ইন্দ্রিয়ে অবস্থান করিতেছি । আমরা যন নহি, 
কিন্ত আমরা“মনে অবস্থান করিতেছি । এইরূপে আমরা স্বরূপচ্যুত 
হইরা বিরূপে জবস্থান করিয়া নানাপ্রকার ক্লেশ ও যন্ত্রণা প্রাইতেছি। 
মার! আত্মা হইয়াও নিজেদের আত্মস্ততি ভূলিয়৷ গিয়াছি! আমর! 

. যে নির্মল ও বিশুদ্ধ আত্মা-_তাহা আমর! ভুলিয়া গিয়াছি এবং মনে 

ভাবিতেছি--আমরা এই দেহ ৷ এই দেহাস্মবুদ্ধি আমাদের কষ্ট দিতেছে । 

বতদিন এই দেস্থাত্মবুদ্ধি থাকিবে, ভতদিন আমরা ছুঃখের হাত এড়াইতে 
পারিব না। 

বৃভিসারূপ্যমিতরত্র ॥8॥ 

অন্যত্র বুত্তিসারূপ্য অর্থাৎ ড্রষ্ট।, স্বরূপ না হইয়। বৃত্তিসারূপ্য অর্থাৎ 

চিত্ববৃত্তির সারপ্য গ্রহণ করেন অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তিই আমার স্বরূপ-_ 
এইরূপ বোধ করেন । - 
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চিন্তের নিরোধ অবস্থায় সমাধি হয় আর ব্যুখানাবস্থায় বিক্ষেপ 

হয় অর্থাৎ এইসময় বে সমস্ত চিত্তবৃত্তি উদ্দিত হয়, সেই বৃত্তির 

ত পুরুবের অবিশিষ্টরূপে জ্ঞান হয় অর্থাৎ অভেদজ্ঞান হর অর্থাৎ 

ব্ুভিও যাহা, আমি পুরুষও তাহ! এইরূপ একতা জ্ঞান হয়ু অর্থাং 
পুরুষ নিজের স্বরূপ বিস্বৃত হইফ়। পররূপকেই নিজের স্বরূপ জ্ঞান 

করেন। ইহাই যতগ্রকার ক্লেশের মুলকারণ । ইহাই অবিদ্যা মায়া 

ৰা অজ্ঞান। জ্ঞান দ্বারা এই অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে আমর। চিরকীলের 
জন্য এই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কতি পাইব। চিত্তের বিষরস্কল 
পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । পুরুব সেই বিষয়কে মাত্র প্রকাশ করেন | 

পুরুষের সাহায্যে বিষয় প্রকাশিত হয় মাত্র; কিন্তু পুরুষ বিষয় নভেন। 

পুরুষ ঘখন ব্ষিয়ের সহিত একতা বোধ করেন, তখন পুরুষের বন্ধন 

ভয়, আর যপন কেবল সাক্ষি্বরূপ বিবর়কে দর্শন করেন- এবং আমি 
( পুরুষ ) বিষয় নহি এইরূপ নোপ করেন, তখন তিন্নি মুক্ত অর্থাৎ 

স্বরূপস্থ | 

“আছি যাইব”, “আমি খাইব", “আমি দেগিব”, আমি শুনিব” 
এইমকল বৃত্তির মধ্যে “আমি” ভাব সাধারণ। এই “আমি*” 
যা “প্রকৃত আমি” ভাহাই ভরষ্টা বা পুরুষ ব। চৈতন্ত । চিত্ত জড। 

চিন্তে বিনর প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। পুরুষের চৈতন্যশত্িতে 

চিন্ত চৈতস্যমত হয়। স্তাহার পর সেই চিত্তের বিষয় প্রকাশিত হ্য়। 

চৈতগ্ভের সাঙগব্য ব্যতীত চিত্তের বিষ প্রকাশিত হইতে পারে না| বিষর- 
প্রকাশ হইলে, আমাদের সেই বিষর়জ্ঞান হয় এবং এই বিষয়ের 
জ্ঞানকে দন্ত বলে। মনে কর ভুমি রূপ দর্শন করিলে--ভোমার 

রূপের জ্ঞান হইল। এই নূপজ্ঞান তোমার দৃগ্ঠ, আর তুমি দ্রষ্ট। | 
মনে কর তুমি কোন শব গশুনিলে_এই শবজ্ঞান তোমার দৃগ্ত হইল, 
আর তুমি দ্রষ্টা। মনে কর তুমি কোন খিষ্টরস আম্বাদন করিলে: 
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এই খিষ্টজ্ঞান তোমার দৃশ্ত হইল, আর তুমি দ্রষ্টা।? সুতরাং জপ 

রসাদির। বাহ্য দ্রশ্ । চিত্ত সাহায্যে উহাদের জ্ঞান হর। ল্তরা- 

বিষয়ের পজ্ঞাত।” আমি, আর চিত হইল জ্ঞান সংগ্রহ করিবার যন্- 
্নীত্র অর্থাৎ পজ্ঞানকরণ” ; আর বিষয় “জ্ঞেয়” হইল | চিত্ত জ্ঞান- 

করণ হইলেও চিত্ত নিছে জ্ঞান সংগ্রহ করে ন।। চিত ভিন্ন ভিন্ন 

হীন্দ্রিয় দ্বার। ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান সংগ্রহ করে এবং চিন্তের ভাগ্ারে 

সজ্জিত করিয়া! রাখিরা দেয়। চিত্র যে জ্ঞান জঞ্চয় করে: সেই 

জ্ঞান চিত্তে থাকিয়া বায়-_নষ্ট হয় নী! যখন বিষ আমাদের সঙ্গুপে 

থাকে না, বখন ইন্দিয়ও কোন জ্ঞান সংগ্রহ করে না, তখন আমরা 

চিন্তস্তিত সেই পুর্ব-সংগৃহীত জ্ঞানকে অনুভব করিতে পারি। ইাব 

নাম স্মতি। চিত্তের উপর ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের যে ছাঁপ পড়ে আর্গ।হ 

চিত্তের উপর যে সংস্কার পড়ে, তাহা হইতে ভবিবাৎ স্থৃতির উদ্ধব 

হয়। "আমর ১০ বংসর পুর্বে কোন একটী জিনিস দেখিয়াছিলাম। 
ছি না বটে; কিস এখন সে জিনিসটা চক্ষুদ্ধারা দেখিতে পাইতে 

আমরা স্বৃতিসাহায্যে সেই জ্রিনিসের রূপ দেখিতে পারি অর্থাৎ 
সেই জিনিসের রূপ স্মরণ করিতে পারি। আমরা ১* বৎসর পৃন্দে 

কোন একটা সুমিষ্ট গীত শ্রবণ করিয়াছিলাম। এখন সে গ্চানটা 
কর্ণদার! শ্রবণ করিতেছি না বটে; কিন্ত আমরা স্মতিসাহাযো ফেই 
গীতটট স্মরণ করিয়া, তাহার আনন্দ উপভোগ করিতে পারি । আদর। 

»১০ বংশর পুর্ব কোন মিরস জিহ্বাদ্বার। আস্বাদন কনিয়াছিলাম ! 

এখন জিহ্বাদারা সেই মিষ্টরন আন্বাদন করিতেছি না বটে; কিন্টু 

আমরা স্থৃতিপাহায্যে সেই মিষ্টরস ক্মরণ করিতে পারি । চিন্ডের 
পুর্ব পূর্ব সংস্কার হইতে এইবূপে স্মৃতির উৎপত্তি হর । বিষয় বাহিরে 

বর্তমান না! থাকিলেও আমাদের অভ্যন্তরে সংস্কারদূপে বর্তমান থাক্ষে 

এই সংস্কার হইতে মনে সেই বিষয়ের শ্মতি উৎপাদিত হয়। বিষ 
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আমাদের মনের অনুকূল হইলে, সেই স্থৃতি হইতে আমাদের সণ 
হয়) আর বিষয় মনের প্রতিকূল হইলে, সেই বিষ হইতে ছুঃখ 
উৎপন্ন হয়| বিষয় না থাকিলেও) বিষয়ের অবর্তমানেও. এইরূণে 
আমাদের মনে স্থথ ছুঃখের উদয় হয়। ঝুহ্রিয়য়তএগ করা সহজ 
কিন্ত এই অস্তব্রেব্র 'বিষস্ অর্থাৎ স্বতিতাথ কর! অতি কঠিন। চিত্তে: 
যতকাল সংস্কার থাকিবে, ততকাল স্মতিও থাকিবে । শরীর নষ্ট হইলেও 

স্থতি নষ্ট হয় নাঁ। শরীর নষ্ট হইলে, বাহ্বিষয়ের হাত হইতে 
অব্যাহতি পাই বটে; কিন্তু এই চিত্তের সংস্কারের হাত হইতে 

অব্যাহতি পাইবার যো নাই। বাহাবিষর আমাদের ততটা সুখ বা 

ছুঃখ দান করে না, যতট। দান করে--এই চিন্তের সংস্কার । আমাদের, 

দেহ নষ্ট হইলেও চিত্ত নষ্ট হয় না, চিন্ত থাকিয়া যাইলে আবার সেই 
চিত্ত হইতে দেহ উৎপন্ন হইবে! চিন্ত নষ্ট করিতে পারিলে, আর 

দেহ উৎপন্ন হইবে না আর আমর। জীবনমরণপ্রবাহেও ঘুরিয়] 
বেড়াইৰ না। তখন আমাদের যুক্তি হইবে! দেহ নষ্ট হইলে মুক্তি 

হয় না। চিত্ত লয় হইলে মুক্তি হর। চিত্ত পুরুষ নর। চিত্ত পুরু- 
যের দ্য । এই দৃণ্য লয় হইলেই, তখন প্ররুষ এক একা অর্থাৎ 

স্বরূপন্ঞ থাকেন-_তাহাই মুক্তি। ছুই থাকিতে মুক্তি নাই। যতক্ষণ' 
দশ্য থাকিবে ততক্ষণ দ্রষ্টাও থাকিবে | দ্রষ্টা এই দৃষ্তে অভেদজ্ঞান, 

করিলেই-_তাহার বন্ধন। যখন ত্রষ্টীর মধ্যে দৃশ্ঠ বলিয়া হ্বতত্জ্ঞাঁন 

পাকিবে নাঁতখন মুক্তি । বখন দ্রষ্টী সমুদয় ত্রহ্গা্ুকে “আমিময়” 
গেখিবে, তখন তাহার মুক্তি । যখন সমুদয় ব্রঙ্গাণ্ড দ্রষ্টার নিজ 

ব্বূপের মধ্যেই অবস্থান করিবে--তখন তাহার মুক্তি। যখন হিন্দু, 

মুলম[ন, ইংরাজ, ৃষ্টান প্রভৃতি কিছুই ভেদজ্ঞান থাকিবে না--তখন' 
মুক্তি । যতক্ষণ হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ, খৃষ্টান থাঁকিবে--ততক্ষণ বন্ধন. 
ফ্তক্ষণ স্বাধীনতা ও অধীনতা! বলিয়া কিছু থাকিবে, ততক্ষণ বন্ধন, 
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আর যখন স্বাধীনতা, অধীনত বলিয়া কোন জ্ঞান থাকিকে নাঁ_ 

তখন মুক্তি । ভেদজ্ঞানে মুক্তি নাই। ভেদ জ্ঞানে স্বরাজ” নাই।' 
্রীস্তের স্তায় ঘৃরিয়া বেড়ীও কষ্টের উপর কষ্ট পাইবে। তোমার' 
ধুরিয়। (ুবড়ানই সার হইবে | তোমার শক্তি ও সময় বৃথ| নষ্ট হইতেছে । 

খবিপন্থা অবলম্বন কর, ধর্মকে ভিত্তি কর। তোমরা যাহাকে ধর 
মানে ভাবিতেছ, তাহা ধশ্ম নয়-তাহা অধর্ম। এইজন্ত তোমরা! 

প্ীতিকীর্যে বিফল মনোরথ হইতেছ। ধর্শ কাহাকে বলে, তাহা, 

তোমরা জান না। ভ্রান্ত পর্পে আর অধিক অগ্রলর হইও না--এখনও, 

ফের! তোমাদের মঙ্গল হইবে 

অস্মিতা বা অভিমান না অহঙ্কার নানাপ্রকার বিরুতিপ্রাপ্ত হইয়া 
এই চিত্তের বিষয়জ্ঞানপূপে পরিণত হয়। যাহাদের অভিমান নাই, 

তাহাদের চিত্তের বিষর়জ্ঞানও নাই । এই অভিমানই নানাপ্রকার 

বৈষয়জ্ঞান সুষ্টি করে। চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করিলাম | লাল, নীল, 
হরিদ্র। প্রভৃতি নানাপ্রকারের বর্ণ দেখিলাম; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে 

নানাপ্রকার বর্ণ নাই। বর্ণ একমাত্রই আছে। নানাপ্রকীর রূপ 

নাই। রূপ একমাত্রই আছে | আমাদের মধো যখন যে প্রকার 

রূপের অভিমান হুর--আমর! তখন সেইপ্রকার রূপ দর্শন করি। বূপ 
বলিয়া কোন বাস্তব পদার্থ নাই। ইহা অভিমানের বিকার মাত্র । 
যখন অভিমান লর প্রাপ্ত হর, তখন রূপও লয়প্রাপ্ত হর। আমাদের 

সুযুপ্তি অবস্থার অভিমান পাকে না) সুতরাং তখন নানাপ্রকার 
রাপও্ থাকে না। তখন কোনওপ্রকার রূপ থাকে না। জাগ্রদ- 

বস্থায় ও স্বপ্নাবস্থায় আমাদিগের অভিমান পাকে * স্তরাং তখন নান 

প্রকার রূপও বর্তমান থাকে | অতএব রূপ কোনপ্রকার বাস্তব পদাথ 

নহে । রূপ অভিমানের বিকৃতি মান্র। মূলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নাই। 

কূপ একমাত্রই আছে, তাহাকে বলে “রূপতন্মাত্র” । সেইরূপ ভিল্প 
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ভিন্ন রদ নাই। মিষ্ট, তিক্ত, কটু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রস আমাদের 

অভিমানের বিকৃতিমাত্র | বাস্তবপক্ষে ইহার। বর্তমান নাই । আমাদের 

অভিমান যখন বিকৃতি প্রাপ্ত ভ়্, তখন আমরা ইহাদিগকে অনুভব 

করি। একমাত্র রসতন্সাত্রই বর্তমান | সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শব্দ, 

স্পর্শ বা গন্ধ নাই। কেবলমাত্র শব্দতন্ম।ত্র, স্পশতন্মত্র বা গন্ধতন্মাত্রই 

আছে । তন্মান্র অতি সঙ্গম পরমাণু । স্কুল শন, স্কুল স্পশে, স্থুল রূপে, 

স্কুল রমে বা স্ুল গন্ধে যে পরমাণু আচে, তাহা স্কুল পরমাণু ।* স্কুল 

পরমাণুর অতি সুক্সতম অবস্থাই পরমাণুর তন্মাত্র অনস্থ।। তন্মীত্র 

অবস্থা যন্ত্রদির দ্বারা দুর্টিগোচর হইবার যোগা নহে। ইহা যোগীরা 
ধ্যানাবন্থায় দেখিতে পান। ধ্যানাবস্থায় এই তন্মাত্র দেখিতে পাওয়। 

বার়। এই তন্মাত্র মপ্যে ভিন্ন ভিন্ন শব, স্পশ, রূপ, রস বা গন্ধ নাই । 

সেখানে সকলপ্রকার শব্দই এক প্রকার বলিয়া অন্তভূত হর়। সেখানে, 

শব্ের মধ্যে ভেদাভেদ থাকে না। সেইরূপ স্পশের মপ্যে ভেদাভেদ 

পাকে না। সেইরূপ রূপ, রস বা গন্ধের সদ্যেও কৌন ভেদাভেদ 

থাকে না। 'অন্মিত। বা অভিমান হইতে এই সকল শন্মাত্রের কষ্টি 

হইয়াছে ₹ সুতরাং এই সকল তন্মাত্র আবার অন্মিতার লয় পার়। 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের রূপ, বল, গন্ধাদ্ি যেমন তন্মাত্রে লয় পার, 

ম্মান্রও সেইরূপ অন্রিতাতে লয় পায়! তন্মাত্র লয় হইলে, অস্মিত।- 

দর্শন হয়। এই অন্মিতাদিকে লয় করা ব্ড় কঠিন ব্যাপার। অধি- 
কাংশ সাধফ এই অন্মিতার কোটায় আঁটকাইরা আছেন । কঠোর 

পাধনা, ধ্যান ও সমাধি ভিন্ন এই অস্মিতা লয়ভয় না। এই অস্মিত। 
লয় হইলে, মহত্তত্বে পৌছান যায় এবং মহত্তত্ব লয় হইলেই ডষ্টা 
স্বরূপে অবস্থান করেন; তখন তাহার মুক্তি হর । স্তখন তিনি চির- 

কাঁলের জন্ত দুঃখের হাত এড়াইতে পারেন। যতক্ষণ পুরুব স্বরূপে 

আবস্কান নী করিরা- প্রকৃতির বিকার এই মহন্তত্ব প্রভৃতি পররপ্রে 
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অবস্থান করিংবন-ততক্ষণ তিনি দুঃখের হাত এড়াইতে পারিবেন না। 

প্রকৃতির বিকার মহত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া নিয়স্থ সমুদয় বিকার- 

গুলিকেই দৃশ্রা বলা যার । এই দৃশ্যের সহিত পুরুষ যখন একত। বোধ 

,করেন'তখন তীহার বন্ধন ; আর এই দৃশ্যকে, পুরুষ যখন নিজ হইতে 
স্বতন্ব দৃষ্টি করেন--উথন তীহার মোক্ষ। দ্রষ্টার সহিত দৃশ্ঠের সংযো- 
গ্ুই. বন্ধন আর ইহাদের বিয়োগই মোক্ষ | দ্রষ্টার দ্বারাই দৃগ্ঠের প্রকাশ 

তয় ।' ডরষ্টাই দগ্রকে প্রকাশ করেন। দ্রষ্টী ন। থাকিলে দৃশ্ঠও থাকে 

'না। যাহার প্রকাশের জন্তঠ অপর প্রকীশকের আবশ্তক করে, তাহাই 

দুগ্ । যাহার প্রকাশের জন্য অপর প্রকাশকের আবগ্পক করে ন। 

ষাভা স্বয়ন্প্রকাখ, ভ্ঞাভাই স্বয়ম্প্রকীশ-_চিৎ, দ্রষ্ট। পুরুষ স্বয়ম্প্রকাশ 
এবং প্রারুতিক বিকারাদি দণ্ ব' প্রকাশ্ত। এই দৃশ্য, চৈতন্তের সহিত 

মিলিত হইয়া চেতনাযুক্তের স্টায় ভয় | 
পর সস... 

য়ঃ পঞ্চতবা; ক্রিষ্টাইক্রিক্টাঃ ॥৫॥ 
চিত্তের বৃত্তি পঁচপ্রকার এবং ইহার। ক্রিষ্ট। ও অক্রিষ্ট] |, 
বৃত্তি কাহাতক বলেঃ যে কর্মের দ্বারা যাহার জীবিকা নির্বাহ 

হইয়া! থাকে তাই তাহার বৃত্তি । বুত্তিহীন হইলে না খাইতে পাইয়া 
লোঁকে মরিয়: যায়: বৃত্তিহীন হুইলে চিত্তও ধ্বংস হয়। কেরাণী- 
বাবুদের চীকরা বৃত্তি। যদি তাহীর। চাকত্রী করিতে ন! পায়, তাহা- 
হইলে, তাহাদের অর্থাভাব ভইবে এবং তজ্জন্য খাগ্ঠাভাব হইবে এবং 
খাদ্যাভাব হইলে খাইতে না পাই! মরিয়। যাইবে । কোন ছুর্দীস্ত 
পশুকে কেন গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া কিছুদিন খাইতে না দিলেই 
সে মরিয়া যায়; সেইরূপ চিত্তের দুর্দান্ত বৃত্তিগুলিকে খাইতে না 
দলেই তাহার'ও লয় পাইবে | বিষয়বাসনাই চিত্তের বৃত্তি। যত্রদিন 
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ব্ষয়বাসন। মনে উদ্দিত হইবে, ততছিন চিত্তও জীবিত থাকিবে। 

এই বিষরবাসনার লয় হইলেই চিত্তের লয় হয়। চিত্তের একবারে 

ংস হয় না| তবে তখন চিত্ত “সব” ইয়া যায়। তখন চিন্তকে 

'আর চিত্ত বলে না। তখন চিন্তকে “সন” বলে। রজোগুণে চিন্ভে, 

কামনার উদ্ভব হয়। এই রজোগুণকে দমন করিতে পারলেই চিত্তের 
কামনার দমন হয়। আমাদের মনে সর্বদাই ,একটী না একটা কামন! 

লাগিয়াই আছে। হয় দেখিবার কামন!, নয় শুনিবার কামনা, নয় 

স্পর্শ করিবার কাঁমনা, নয় পদদ্বারা চলিবার কামনা, নয় হস্তদ্বীরা 
কোন কাধ্য করিবার কামনা, নয় বাগবস্বদ্বারা বাক্য উচ্চারণ করি- 
বার কামনা, নয় পায়ুদ্বার। মলত্যাগ কামনা, নর উপস্থের কাধ্য 

কামনষ্ঞ এইরপ কোন না কোন কামন। আমাদের মনে লাগিয়াই 
আছে । এই কামনার দ্বারাই চিত্ত চঞ্চল থাকে । এই সকল কামনাই 1 

চিত্তচাঞ্চল্যের একমাত্র কারণ। চিস্তের স্ংঙ্গার হইতে *স্থৃতির উদ্ভব 
হয় এবং এই সম্মতি হইতে কামনার উদ্ভব ভয় এবং এই কামনা 

হইতে কাঁধ্য হয়। পুনরায় এই কার্য হইতে চিন্তে নৃতন নূতন সংস্কার 
পড়ে এবং ভবিষ্যতে সেই সংস্কার হইতে পুনদ্লায় স্মৃতি ও কামনার' 

উদ্তব হয় এবং এইপ্রকারে আমাদের কশ্ম হইতে বিরাম নাই। 

'আমর! সর্বদাই নানীপ্রকার কাধ্যে বিব্রত থাকি এবং ক্রমাগত নৃতন, 

নৃতন সংস্কারের স্ষ্টি করি। চিগ্তকে সংস্কারশূন্য করিতে পারিলে,' 
আর কামনার উদ্ভব হইবে না এবং আমাদের কর্মের ক্ষয় ভইবে 

ও আমর! নৈষ্র্ম্য অবস্থা প্রাপ্ত হইব | তখন আমাদের জ্ঞানালোচনা 

ও জ্ঞানোপাজ্জনের সুবিধা হইবে এবং ক্রমে বিবেক উৎপন্ন হইবে । 

চিন্তের কতকগুলি বৃত্তি ক্রিষ্টু! ও অপর কতকগুলি অব্িঞ]। ক্িষ্ট- 

বৃত্তি আমাদের কষ্টের কারণ। অক্রিষ্-বুতি আমাদের সুখের কারণ। 

করি্ট-বৃত্তির দ্বারা বন্ধন হয়। অক্রি্বৃত্তি দ্বারা মুক্তি হয়। ক্রি. 
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বৃত্তি অজ্ঞান উৎপাদন করে। অক্রিষ্ট-বৃত্তি জ্ঞান উৎপাদন করে। 
অতএব ক্রিষ্বৃত্তি হেয় ও ত্যঙ্য এবং অক্রিষ্ট-বৃত্তি গ্রহণীয় ও কর্তব্য। 

সংস্কার হইতেই কামনার ৃষ্টি হর। এই কামনায় ব! ভাবনায় 
আমরা*দিবারাত্র বিব্রত থাকি | ভাঁবনাশূন্য অবস্থা আমর! প্রাপ্ত 

'হুই না। ভাবনাধুক্ত আমি--“বদ্ধ' ভাঁমি”। ভাবনাশূন্য আমি-_“মুক্ত 
আঁযি” | সর্বভাবনাশুন্য হইর 'অবস্থিতি করিতে পাঁরিলে, মনে 

একটা নির্মল আনন্দের উদয় ভয়। তাহাই নির্মল ব্রঙ্গানন্দ । 

বিষয়ানন্দের পরিণাঁম দুঃখ । ব্রঙ্গানন্দের পরিণাম অনন্ত সুখ | ইহাতে 
ছুঃখের লেশমাত্র নাই। এই আনন্দই প্রতি জীবের লক্ষ্য। এই 

আনন্দ লাভ করিবাৰু জন্যই জীব অনাদি অনন্তকাল হইতে ছুটছুটা 
করিতেছে । এই আনন্দলাভ করিংলেই জীবের ছুটাছুটী বন্ধ হর 
গলার; এবং পরমবিশ্রীন্থি লাভ করিয়া পরমন্ুখে স্তখী হয়। এই 
আনন্দের প্রপ্তির উপায় জীন জানে না। কোন পপে যাইলে এই 

আনন্দ পাওয়া যার, তাহা জীব জানে না। তাহাদের লক্ষ্য এই 

আননপ্রাপ্তি কিন্ত পথত্রাস্ত হইর! ভীহারা এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত 
হর়। কুপথে ভ্রমণ করিয়া, তাভার1 বিষয়ানন্দকেই ক্রহ্গানন্দ বলিয়। 

গ্রহণ করে এবং পশ্চাৎ কষ্টের পর কষ্টভোগ করে । ইচ্ছ। করিয়া 

কেহ দুঃখ চাক না আমাদের বিচারশক্তি মলিন। আমাদের বুদ্ধি 
নিশ্মীল নয় ।* মলিন বুদ্ধিতে বিচার ঠিক হয় নাী। কোনটা কার্ধা, 

' আর কোনটা অকার্ধ্য__তাহা আমর! ঠিক করিতে পারি না। আমা- 

দের বুদ্ধির দোষে আমর। অকাঁধ্যকে কার্য বলিয়া মনে করি, আর 

কাধ্যকে অকাধ্য বলিয়া মনে করি। আমরা যাহা দেখি তাহ! ভূল 

দেখি। আমরা দেহকে “আম্মা” বলিয়া দেখি, তাহা সম্পূর্ণ ভূল। 
. আমরা স্বাহ'কে ছিতকধ্ী বলিয়া! দেখি, তাহা আমাদের অহিতকর। 

ব্রামরা যাহা হিতকর বলিয়া, শ্রবণ করি, তাহ। আমাঞদর অহিতকর'। 
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আমর! যাহ। হিতকর বলিয়৷ আন্বাদন করি, তাহা আমাদের অহভিতকর । 

আমরা যাহাকে হিতকর বলিয়! স্পর্শ করি, তাহা! আমাদের অহিতকর | 

এইপ্রকারে আমাদের সমুদয় কার্যাই প্রায় আমাদিগের অমঙ্গলের 
জনা হয়। এইজন্য আমর! কষ্টের উপর কষ্টভোগ কসিতেছি। 
প্রকৃত মুখের মুখ দেখিতে পাই না। প্ররুত সুখ কাহাঁকে বলে 

জানি না। সেমন দর্পণ মলিন হইলে, তাহাতে মুখের প্রতিচ্ছবি 
স্গ্ঈ দেখিতে পাওয়া যায় ন': তেমনি বুদ্ধি মলিন হইলে, আমাদের 

বিচাঁর ও মীমাংস| ঠিক ঠিক হয় না। চিত্তের নানাগ্রকার পরিণামে 

আমাদের বুদ্ধির নানাগরকার দোষ হয়| 

চিত্তের এই ক্রিষ্ট! ৪ অব্রিষ্ট। বৃত্তিসকল পাঁচ প্রকার । বিদ্ধ 

অশ্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ । চিন্তে ইহাদের কোন একটা বৃতি 
উঠিলেই তাহাকে ক্রিষ্ঠবুত্তি বলে। এই ক্রিষ্ট-বৃত্তি হইতে যে সংস্কার 

কে হয় তাহাহইতে পুনরায় ক্লেশময় বৃত্তির উৎপত্তি হয় এবং 
আমাদিগকে ছুঃংখ প্রদান করে। অবিগ্তাদি এই পাঁচটা ক্রিষটবৃতি 

জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হয় এইজনা জ্ঞান বিষয়িনী বৃত্বিগুলি অক্রিষ্- 

বুন্ধি। “মামি দেহ” এই্সপ বুদ্ধিকে অজ্ঞান বলে; “আমি দেহ নহি”, 

“আমি আত্ম/--এইরপ বুদ্ধি জ্ঞান। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হয় 
নিম্মলি বুদ্ধিতে জ্ঞান হয়, আর মলিন বুদ্ধিতে অজ্ঞান হয়। যে জ্ঞানের 

ছারা আমাদের অবিদ্যাদি রিষ্বৃত্তিসকল নষ্ট হয, তাহার নাম বিবেক 
এই বিবেকভ্ঞানই আমাদের অকরিষ্ট-বৃত্তি। বিবেক আমাদের চিত্তে 

সর্বদাই বর্তমান আছে, তবে চিত্তের মলিনত| হেতু বিবেক স্পষ্ট 
প্রকাশ পায়ু না। চিত্তের মূলিনত1 যত কমির। যাইবে, বিবেকও 
ত প্রকাশিত হইবে। ক্রিষ্ট-বৃন্বি হইতে ক্রিষ্ট-সংস্কার হয়; আর, 

অরিষ্-বৃত্ধি হইতে অক্রি-সংস্কার হয়। 



সমাধি পাদঃ-_ভষ্ঠ ুত্র। ৩৩ 

প্রমাণ-বিপর্ধ্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥ 

সেই ক্রিষ্টা ও অক্রিষ্ঠা বৃত্তিকল পীঁচপ্রকীর। প্রমাঁণ, বিপধ্যয়; 
বিকল, ঘ্িদ্র। ও স্ৃতি | : 
.  বুন্তি বলিতে কাব্যচেষ্টা বুঝায় না, কিন্তু কার্যচেষ্টার পূর্বে বে খণ্ড 

খণ্ড বোৌঁধসকল উৎপন্ন হর, তাহাই বৃত্তি। (১) প্রম:ণ - যথার্ঘভূত 
বোধ, 4২) বিপর্ধ্যক্-অবথাভৃত বোধ, (৩) বিকল্প - অবস্তবিষয়ক 
রোধ; (৪) নিদ্রী_ রুদ্ধাবস্থার অস্দুটবৌধ, (৫) স্থৃতি লবুদ্ধভীবসমূহের 
পুনর্বোধ | ৃ 

চিত্তের ক্রিরা ছর প্রকার 1 যগা £--গ্রহণ, ধারণ, উহ, অপোহ, 

তত্বজ্ঞান ও অভিনিবেশ। (১) পগ্রণ” অথবৎ চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি 
ইন্ছিরদর দির! রূপ ও শব্দ প্রভৃতি বিষয় বাতা আমাদিগের মধ্যে 
প্রনেশ করে, তাহাদের গ্রহণ | (২) “ধারণ” অর্থাৎ সেই রূপ ও শব্দীছি 

বিষয় চিত্তমধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখা । (৩) “উহ্” অর্থাৎ সেই ধৃত 

বা ঠাঞ্চিত বিষয়কে পুনরার উত্তোলিত করা অর্থাৎ প্রকাশিত করা । (৪) 

“অপোহ” অর্থাৎ সেই উত্তোলিত বিষয়গুলি হইতে করেকটী বিষয় 
নির্বাচন করিয়া লওয়!। (৫) “তত্রজ্ঞান” অর্থাৎ সেই নির্বাচিত 

বিষয়টীর উত্তমরূপ বোধন এবং (৬) “অভিনিবেশ” শর্থণৎ তাহাতে 

নিশ্চর" বুদ্ধি। ,চিত্তের এই ছরপ্রকার ক্রিরাকে চিত্তের বৃত্তি বলে। 
“এই সকল বৃত্তি চিত্ত হইতে লর হইলে, তাহাকে চিন্তলর বলে । 

প্রক্কৃতি তিনটাগুণের সমষ্টিমীত্র | এইজন্ত প্রকৃতির যেখানেই বাওন! 

“কেন, এই তিনটা গুণের মধ্যে থাকিবেই থীকিবে। চিন্তও এই 
তিনটী গুণে নির্মিত । আুতরাং চিত্তমধোও শন্ব, রজঃ ও ভমং 

এই তিনটা গুদ আছে। তিনটী গুণ থাকিলে তিনটা গুণের কার্ষাও 

থার্কবে | সত্বগুণ__প্রকাশ বা প্রখ্যা, রজোগুণ_-চেষ্টা বা প্রবৃত্তি, তমোঁঃ 
৩ 
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গুণ-এআবরণ বা স্থিতি। প্রখ্যাজ্ঞান। প্রবৃত্তি চেষ্টাভাব। স্থিতি 

সংস্কার । সংস্কার চিন্তমণ্যে স্থিরভীবে পড়িরা 'আীছে। এই সংস্কার 

হইতে প্রবত্তির বৌধ উৎপন্ন হুর অর্থাৎ স্ুখবৌপ বাঁ ছুঃখবৌধ 1! 
রাগ, দ্বেষ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা উত্যাদি সমুদ্র বোধ সংস্কার হস্তে 
উৎপর হয়। সংস্কার মধ বদি রাগ থাকে, তাহা হইলে, সেই সংস্কার 

হইতে রীগবোদ উদ্দিত হুইবে। আঁমাদিগের মধো থে নানাগ্রকার 

ভাবের উদর হর, তাহা এই সংস্কার হইতেই হর। প্রতি জীবের ' 

চিন্তে যে সংস্কার আঁছে, তাহা হইতেই তাহার মনোভাব উৎপন্ন হর | 

শিশু পূর্বজন্মে যে সকল কাঁ্য করিরাছিল এবং সেই সকল কাধা 

হইতে পূর্বজন্মে সে যে সকল সংস্কার সংগ্রহ করিরা রাখিযাছিপ, 

ইহজন্মে তাহার সেই সকল সংস্কার হইতে তার ননৌভাব উৎপন্ন 
হইতেছে এবং সে অবশভাবে সেই সকল কার্য করিতেছে । সে 
শিশু পূর্বজ্ন্মে “চোর” ছিল; সে তাঁহার চিন্তগপো, সেই “চোরের 

স্কার” সংগ্রহ করিয়া রাখিরাছিল এবং ইঙ্ষন্মে অতি বাঁল্যকীল 

হইতেই সেই “চুরি করিবার” প্রবৃত্তি তীহাঁর মনে উদয় হইতে লুগিল 
এবং সে ক্রমে ক্রমে এটা ওটা সেটা চুরি করিতে করিতে একজন 
পাকা চোর হইল | পুর্বজন্মে যে সাধু ছিল, সে পুব্বজন্মে তাহার চিন্তে 
সাধুর সংস্কার সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল এবং ইনুজন্মে সে বাল্যকাল 

হইতেই সাধুভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপ উত্তমরূপে বিচার ' 
করিলে : আমাদের শিশুসন্তীনেরা পূর্বব্ন্মে কিরূপ প্রকৃতির ছিত্ 

তাহ1 ইহজন্মের বাবহার হইতে আমরা বুঝিন্ডে পারি এবং কৌশল 

অবলম্ধন করিয়া তাহাদিগকে লালিত পালিত করিলে আমরা তাহা 
দিগের মঙ্গল সাধন করিতে পারি। চিভ্তের সংস্কার আমরা দেখিতে 

পাই না; কিন্তঘখন সেই সংস্কার হইতে মনোভাব উৎপন্ন হুর ও' 

সেই মনৌভীবানুযাঁরী কাঁধ্য উৎপন্ন হয়, তখন সেই কাধ্যঘ্বারা আমর) 
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তাহার চিত্তের সংস্কীর বিষয়ে বুঝিতে পাবি এবং সে পুর্বজন্মে কোন 
প্রকৃতির জীব ছিল, তাহাও অনুমান করিছে পারি । আমাদের পুর্ব- 

পূর্বের সংস্কীরানুযারী আমরা ইহজন্মে কার্য করিতে বাধ্য হই। 
আমরা ইভজন্সের কাধ্যান্গযারী আমাদিগের চিন্তে সংস্কার সঞ্চিত করিব 

এবং সেই সংস্কীরানুষারী কার্য করিতেও বাধা হইব। ইহজন্মে যদি 

_মামরা, প্রচুর পরিমীণে পবিত্র কীধ্য করি ও পবিত্র সংক্গার চিন্তে সঞ্চর 
করিয়া বাখি, তাভ1 হইলে, পরঙন্মে আামাদের চিত্তের সেই পবিত্র 

সংস্কার হইতে সাধুকার্যের উদ্ভব হইবে; কিন ইহজন্মে বদি আমরা 
প্রচুর পরিমীণে পাপকার্যা করি, তবে পরজন্মে সেই সকল পাঁপসংস্কার 
তইতে আমাদের পাপ-কার্য্েরই উৎপদ্ভি হইবে! এই সকল সংস্কারের 

ভখুব, আমাদিগকে জোর করিয়। টু, বাধা করার এবং আমরা 

'অবৃশভাবে এই সকল পবিত্র বাঁ পাপকার্য করিরা ফেলি! সংস্কার 
ভইঙতে এই যেসকল বৌপু উৎপন্ন হ্, ভীভীদিগকে প্রভার বাঁ খণ্ড খণ্ড 

বৌধ বলে, বা চিত্তের বৃত্তি বলে। এই বৃত্তি নিরোধ করাই অর্থাৎ 

চিন্তকে প্রত্যরশূন্য করাই যৌগের প্রদান উদ্দেগ্ত । এই প্রতারগুলিইঈ 
চিন্তকে অস্থির করে, চিন্তের চাঞ্চল্য উৎপাদন করে এবং তাহ! হইতে 

*ছুঃখের আবিভাব হয় এবং এই চিভ্তকে স্কির করিতে পাঁরিলেই 
আমাদের সুখ হয়। অতএব বাহার চিন্ত যত অধিক চঞ্চল, সে তত 

শধিক 'পাপী ও অআস্থুখী এবং যাঁর চিন্ত বত অধিক স্থির সে ত5 অধিক 

গুণ্যাক্মা ও অধিক সুখী । চিত্ত, বুদ্ধি ও মন যদিও একই দ্রবা নে : 

কিন্ত সাধারণ লোকে ইহাদের এক মনে করিলেও তাহাদের সাধনের 

কোনও ক্ষতি হইবে না। এ পুস্তকখানি সাধারণের জন্য | যাহাদের 

অধিক জানিবার ইচ্ছা হর, তাহাদের আরও উৎকষ্ট গ্রন্থ পাঠ কর! 
' উচিত। 
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প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥ 

প্রতাক্ষ, অনুমান ও অগম হইতে যে জ্ঞীন হর, তাহাকে প্রমাণ 

বলে। প্রমাঁণ হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাই ঘণধর্থ জ্ঞান।« প্রমাণের 

বিপরীতকে বিপর্যার বোৌধ বলে'অর্থাৎ যে বস্ত যাহা নর, তাহাক্ষে 

তাহা! বলিয়৷ বোধ কর! ; 'আকাশকে শীল বুলিয়া৷ বোধ কর! ; মরুভূমিতে. 

মরীচিকা জলের জ্ঞান ভওয়া; পুিবী যদিও বেগে ঘুরিয়া বেল়াইন্েছে 
তথাপি ইহাকে স্থির বলিয়া মনে করা: পুত্র বদিও বাস্তব পুত্র নহে 
তথাপি তাহাকে পুত্র বলিরা মনে করা; কন্যা বাস্ত্রী বাস্তব কনা! 
বা স্ত্রী না হইলেও তাহাঁকে কন্যা বা স্ত্রী বলিয়া বোধ করা; ঘরবাড়ী 
বাস্তব আমীর না৷ হইলেও তাহাদের আমীর বলিয়া মনে করা | 'আমাদের.. 

তস্তপদা্ি কর্মেন্িয়ের কার্য প্রকৃতির হইলেও এবং তাহাতে আমখুদের 
কিছুমাত্র কনৃত্ব না থাঁকিলেও তাহাদিগকে প্রকৃতির কার্য না বলির", 

আশমীদ্র কার্য মনে করাঁ। আমরা ( পুরুষ ) কিছুই করিতেছি নী 

অথচ আমরা যেন সবই করিতেছি এইব্ূপ মনে করা । আমরা «কোন 
কার্ধোর কর্তী নছি অথচ আমরা বেন সকল কার্যোর কর্তী এইবূপ 

ভূল মনে করা; শরীরের কাঁর্যাকে আমার কার্য্য বলিয়।৷ মনে করা; 

ইন্ছ্রির়ের কার্ধাকে আমীর কাধা বলির মনে করা, মনের কার্ধ্যকে 

আমার কাঁধ্য বলিরা মনে করা; বুদ্ধির কাঁধ্যকে আমার কাধা বলিরা' 
মনে করা, অশ্মিতীর অভিমানকে ব| অহস্কীরকে নিজের স্বরূপ মনৈ, 

করা। এই সকল মিথ্যজ্ঞানকে “বিপর্যয় জ্ঞান” বলে। এইদ্ধপ 

বিপর্যায়জ্ঞীনগুলিকে আমরা প্রমীথ জ্ঞান মনে করি। .ইহা আমাদের, 
অতীব ভ্রান্তি; বস্তকে ঠিক ঠিক জানিলে, তবে তাহার নাম *প্রমীণ”” 

হইবে। “দেহ আমি নহি”, “আত্ম! আমি” বখন এইরূপ জ্ঞান হইবে" 
তখন তাহা পপ্রমাণ-জ্ঞান”, অনাত্র “বিপর্ধ্যরজ্ঞান” | “ইক্জিয় "আমি. 
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নহি”, “মন আমি নহি” “বুদ্ধি আমি নহি”, "পুত্র আমার নত, 
“কন্া। আমীর নহে”, “ঘরবাঁড়ী আমীর নহে” একমাত্র “আত্মাই আমি” 
খীহণদ্বারা এইরূপ যরীর্থজ্ঞান হর, তাহাকে “প্রমাণ” বলে । 

'কোন,বস্বর যপার্থ বোধকে প্রমণণ বলে এবং অযথার্থ বৌধকে 
বিপধ্যর বলে। জ্ঞানেন্্রির দ্বার! প্রত্যক্ষ করিরা বস্তর যথার্থ বোধ 
হইভে পারে অথবা অনুমান দ্বারাও বস্তর যধীর্থবোধ আন্থমিত হইতে 
পীরে । ,অন্ধকীর ঘরে একগাছি দড়ি পড়িরা আছে । আমরা সেই- 
টারে সাপ মনে করিলাম এবং ভরে ত্রস্ত হইলাম__এইরূপ জ্ঞান 

“বিপর্ধ্যর জ্ঞান” । আবার হস্তে আলোক লইয়া! ঘখন সেই বস্তুটীকে 

ভাল করিরা দেখিরা বুঝিতে পারিলীম ঘে তাভা সর্প নয়, তাহা রজ্জুমাত্র, 

তখন আমাদের ভর দূর হঈল। তখন আমাদের সেই রজ্জুবিষরে 
বঞীর্থজ্বীন হইল, ইহার নাম প্রত্যক্ষ দ্বারা “প্রমাণ-জ্ঞান” 1 'আবার 

অন্তমান দ্বারীও* প্রমাণ জ্ঞীন ভর, বেমন মনের মধ্যে সুখ অনুভব 

হউতেছে | এই সুখ, দুঃখ, ভর্ষ বা ক্রোধের অনুভব হইতেও “প্রমাণ- 

জ্ঞান*হ্র | "আবার স্মৃতির অনুভব হতেও “প্রমাণজ্ঞীন” হর। ১০ 
বসন পুব্বে কোন দ্রব্য দেখিরাছিলীম, এক্ষণে নে দ্রব্য আমাদের সম্মুখে 
শী খাকিলেও 'আমাঁদের স্মৃতির অন্তভবের দ্বার! বেন সেই বস্ককে সাক্ষাৎ 

দেখিতে পাইতেছি এইরূপ অনুমান হধ়--ইহাও “প্রত্াক্ষ জ্ঞান” । 
”. চক্ষুপ্ার! কোন রূপ দর্শন করিলে, চিন্ত সেই রূপদ্বীরা উপর্িত বা 
ক্ষত হর কর্ণদারা কোন শব্দ শ্রবণ করিলে, চিত্ত সেই এন্দদ্বার! 

পরঞ্জিত বা বিকৃত হর। এইরূপ নাসিকা, জিহবা ও ত্বক এভতি 
জ্ঞানেন্দ্রির দ্বারা আমরা যখনই যে কোন বিষরই গ্রহণ করি ন; কেন, চিত্ত 

ঘেই সেই বিষন্বে উপরঞ্জিত ও বিকৃত ভর । এইরপে চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে 
“আঁকার পরিবর্তন করিতেছে ও বিরুত হইতেছে। চিন্তসত্বের এইরূপ 
এক ৪একটা পরিবর্তনকে অর্থাৎ পরিণীমকে এক একটা প্রৃত্যর, বৌধ 

সা 
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ব$জ্ঞান বলে। ইহারাই এক একটী চিত্তবৃত্তি। প্রত্যক্ষ করিরা বে 
জ্ঞান হয়, তাহা পাঁকা জ্ঞান। মনে কর তুমি একটী আম্মের বর্ণ, 

আস্বাদ বা গন্ধের বিষয় বর্ণনা করিতেছ। তুমি যতই বর্ণনা! কর না 
কেন; সেই বর্ণ, আস্বাদ বাঁ গন্ধের ষথার্ঘজ্ঞান তোমার শ্রোতার 
হৃদয়ে অস্কিত করিতে পারিবে ন্বা। তুমি সহস্র বসর পরাস্ত শু 

সহত্র প্রকারে তাহাকে সেই আমের বর্ণ, আস্বাদ বা গন্ধের বিষয় 
শবণ করাও না কেন, কোনমতেই তুমি সেই শ্রোতীর জদঘে তাহার 

ষণার্থজ্ঞীন প্রবেশ করাইতে পারিবে নাং কিন্তু একবার মাত্র সেই 

আম্রফলটী তাহার হস্তে প্রদান কর. তৎক্ষণাৎ মৃহ্র্তমধোই তাহার 

পীকা রূপজ্ঞান হইবে । একবার মাত্র সেই 'আমের গন্ধ আঘ্বীণ 

করিয়া, মুহুর্তমাত্রেই সেই আমের গন্বিষয়ে তাহার পাকা জ্ঞান হইবে 

একবার মাত্র সেই আমের রূস জিহ্্বায় সংলগ্ন হইলেই, মু্র্তমাত্রেই সেই 
আমের আস্বাদন বিষরে তাহণর পাকাজ্ঞান হইবে! জতএব প্রত্যন্সে 

যেরূপ পাকাজ্ঞান ভর, অন্তরূপে সেইরূপ হর ন1। রূপ প্রতাক্ষ করির' 

তাহার রূপবিষরে পাকাঁজ্ঞান হইল | রস ও গন্ধ অন্ুভবদ্ধারা প্রত্যক্ষ 

করির। তাহার রস ও গন্ধের পাকা জ্ঞান হইল। এইবপে প্রত্যক্ষ ও 

অনুমান পপ্রমাণ” হইল | 
আগমণ একটী *প্রমীণ” । আগম কাহাকে বলে? আগ্ুপুরুষের 

মুখ হইতে যে বাঁকা নিঃস্ত হর, তীভাঁই “আঁগম” | সিদ্ধ-পুরুষের 
বাক্যকে আপ্তপুরুষের বাক্য বলা বার। আগ্তপুরুষের বাক্যে 

এমন একটা শক্তি আছে, যাহা আমীদের অন্তঃকরণে বিদ্ধ হইয়া 

গিরা একেবারেই বস্তবিষয়ক ষণার্থজ্ঞানের সঞ্চার করে। তাহণদের 
বাকোর এরূপ ক্ষমতা বে, তাহাদের বাক্য শ্রবণমাত্রেই আমাদের 

সেই বিষরে নিশ্চয়জ্ঞান হর | বাহার তাহার বাক্যে এরূপ হর নাঁ। 

* আমরা কত জীয়গার কত বকত। শুনি; কিন্ত বক্তীর উচ্চারিত কা 
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আমাদের হ্ৃদরগ্রাহী হর না। তাহারা উচ্চ চীৎকার করিনা," খ্ুত- 
সহস্র বৎসর চীৎকার করিলেও ত আমাদের মন তাহাদের বক্ততীর 

"উপনে শগুলিকে নিসংশররূপে গ্রহণ করিতে পারে না। ইহার কারণ 

কি ? ইন্ধীর কীরণ তাহারা আপ্তপুরুব নছে। তাভারা সাধারণ 
মানব । আপ্তপুরুবের অন্তঃকরণ নিশুদ্ধ| সাপারণ মানবের অন্তুঃকরণ 

মলিন | আপ্রপুরুধ সত্যসিদ্ধ । সাধারণ মানব অসতাসিদ্ধ। আগ্ত- 
পুরুষ চোর, প্রতীরক বা ভণ্ড নন। সাধারণ মানব চৌর, প্রতারক 

এবং "ভণ্ড | এইচন্ত আপ্তপুরুষের মন হইতে (যে বাক্য নিঃহ্ত হর, 

তাহার ক্ষমতা অসীম | আর সাধারণ মানবের মন হইতে বে বাক্য 

নিঃস্কত হর, ভীভা মলিনতার পূর্ণ, এইজন্য সেই সকল বাক্য অন্যের 

জদয়ে প্রতিষ্ঠিত হর না। আপ্রপুরুষের গুণে গুণান্িত গুরুর মন্ত্রোচ্চারিত 
বাক্য শিষ্যের জদয়ে অসীম বল প্রদান করে ও কার্যকরী হয়। 
কামুক, লোভ, ক্রোধী এবং মলিনতাপুর্ণ গুরুর মন্ত্রে শিষ্যের কোনও 

কাধ্য হয়না । গুরুকে যে বাৎসরিক টাকা ও বন্ত্রাদি দীন করা! 
হয় »ভাঁহা ভন্মে ঘ্ত ঢাল! হর মাত্র এবং ভাঙ্কাতে পুণের পরিবর্তে 

পাপের সঞ্চয় হয়| কারণ পাপিষ্ঠকে দাশ করিলে, পুণ্য হয় না 

পাপ হয়| আপ্রপুরুষের বাক্য শ্রবণে আমাদের হৃদয়ে যে নিশ্চয়-বুদ্ধি 
হয়, তাহাকে "আগম প্রমাণ” বলে। 

ক 
& 

বিপর্যয়ে মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রপপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ৮ ॥ 
বে জ্ঞীন স্বরূপন্দ্রীন নয়, যে জ্ঞান বিরূপজ্ঞীন ; যে জ্ঞীন তন্দরপ- 

প্রতিষ্ঠ নয়, যে জ্ঞান অতঙ্রপপ্রতিষ্ঠ তাহাকে “বিপর্যযয়বৌধ” বলে। 
বিপধারজ্ঞীন- ত্রাস্তিজ্ঞান | বিপধ্যরজ্ঞীন, সত্যঙ্ঞান নহে। সংসারে 
আঙ্গরা এই বিপর্ধার বুদ্ধি লইরাই বসবাম করিতেছি । এইজ স্তাইঃ 
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আমাঁদর এত কষ্ট। আমাদের সত্যব্ষয়ে জ্ঞান হইলে, আর এত 
কষ্ট থাকিত না। যতক্ষণ রজ্ভুকে সর্প বলিয়। মনে হইবে, ততক্ষণ 

ভয়ও হঈবে। রজ্জুকে রঙ্জু বলিয়। সতাজ্ঞীন উদিত হইলেই, শষ 

আর থাকিবে না--নিভবৰ হইবে। যতক্ষণ দেছকে আম্মা বলিরা মনে 

হইবে, ততক্ষণ দেহের নানাপ্রকার কষ্টে পীড়িত হইতে হইবে। 

যখন দেহকে আম্মা বলিখ। বোধ হুইবে ন, তখন প্রকৃত মাজা কি 

ব্ঝিতে পারিবে, যখন আক্মদর্শন হইবে, তখন কষ্টেরও শেষ 'হষ্টবে | 
আমাদের চিন্ত মলিন বলিব।_-আমাদের এইবপ ভ্রান্তি হব। গিভ্তের 

মলিনতা কাটি গেলে, চিন্তে “পরমার” উদৰ হইবে । চিত্ত বিষধকে 

সত্যস্বৰপে প্রকাশ করিতে পারিবে । চিন্তের এইবপ সত্যগ্রকাণের 

শক্তিকে পপ্রম।” বলে। সমাধি হইলে এই গ্রমা অতান্ত প্রকাশখাল 

হয়, তখন ইহাকে * প্রজ্ঞা” পণ| হব । এই প্রমাদ্বারাই চিন্বের যগার্থ 

প্রমাণ ভঘ এব* অজ্ঞান দ্বারা বোধ আবাঁরত থাঁকে ললিঘা বিষধের 

বথার্থ প্রযাণ ভব না| প্রমাৰ দ্বারাই বিষনের যথার্থ প্রকীণ হব, হাব 

অজ্ঞীন দ্বারা বিবন অপ্রকাশিত থাকে: এইজনা “ত্রান্তিজ্ঞীন”, বা 

“বিপধ্যযজ্ঞীন” হব। 'আঁমাদেব সকলেরই চিন মলিন এইজশ্য 

'আমরা সকলেই সব্বদ। দাস্থিজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন হইথা আছি । আমরা 

মনে করি যে আমদা লান্ক নই; কিন্ধ বাস্তবপক্ষে আমন। ভ্রান্য । 

আমরা মনে কপি যে আামর। ঠিক ঠিক কর্তব্য কার্য করিতেছি * ল্ষিষ্ক 

আমরা সর্ববদ| অকাঁধা কবিখা যাইতেছি। এই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন ভইবা 

আমরা সৎকম্মকে অসৎ ৪ অআসংকর্্মকে সং মনে করি । এই অজ্ঞানে 

আচ্ছন্ন হইয়া আমরা ভশমাদের স্ত্রীর প্রতি অযথ। অন্ররাগে বদ্ধ হইখা 

পিতামাতা ও সঙ্বোদর লাতার প্রতি কর্তব্য ভুলিয়া যাই। এই লান্থি 
জ্ঞানে আচ্ছন্ন হইর়। আমার নিজ শরীর ও মনের প্রতি করবা 

ভলিরা গিযা ও কামে আন্দ হইয়। আমাদের শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ সাবদন্ 
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বীর্য ধবংন করিয়। শরীর ও মনকে দুর্বল করিরা ফেলি। এই অক্ফাঁনে 
আচ্ছন্ন হই) আমর! ক্রোধ এবং লোভে মন্ত হইয়। কতই ন1 অনিষ্টকাঁধ্য 

করিয়া থাকি। এই অজ্ঞান আমাদের সর্বনাশ করিতেছে। জ্ঞান 

দ্বারা এই অজ্ঞান নষ্ট হর। এই অজ্ঞানকে নষ্ট করিতে পারা যার! 

এই অজ্ঞান নষ্ট হইলে আমাদের দান উৎপন হয় | আমাদের চিত্তের 
প্রমাশক্তির প্রকাশ হয়| সমাধিজ প্রজ্ঞার প্রকাশ হয়। তখন আমাদের 
আত্ম্কতি জাগরূুক হয়! 'আমরা আসামীকে ভুলিয়া আছি বলিয়া 

আমাদের এত কষ্ট। আত্মাকে ভুলিয়াই আমরা আমাদের শ্রদ্ধাম্পদ 

পরম পুজনীর পিতামীতীর প্রতি তাচ্ছল্য করিরা, স্ত্রীর ক্রীতদীসত্ 
করিয়া! জীবনকে ধন্ত মনে করি । আম্মঘকে ভুলিয়াই আমরা “গাঢ়োল” 

হইয়া গিয়াছি। আমরা এক একজন 3. 4. 1. 4. পাশ কর! 

“গাঁড়্েল” ব্যতীত আর অপর কিছু নহে! যে শিক্ষায় আত্মস্থৃতি 

জাগরূক হয়*না-_সে শিক্ষা, কুশিক্ষা। সেরূপ শিশ্ষা অপেক্ষ! মূর্খ 
থাঁকা ভাল ছিল। বে শিক্ষা আমাদের সচ্চরিত্র করে, যে শিক্ষা 
অমাঁদের স্বার্থত্াগ শিক্ষা দের যে শিক্ষার আমর গুরুজনকে ভক্তি 

করিতে পারি, যে শিক্ষার আমর! হিতসাত্যাগ করিতে পারি, থে 

শিক্ষার আমরা মিথ্যাকণ। বলিতে ও পরকে প্রবঞ্ধনা করিতে ভীত 

ভূই অর্থাৎ যে সকল শিক্ষার আমর মানুষের গুণ প্রাপ্ত হই-__তীঞ্ণই 

সুশিক্ষা। আরু বে শিক্ষার আমরা পশুর গু প্রান্ত হই-_তাহা কুশিক্ষা | 

প্সুশিক্ষা দ্বার! চিত্ত পরিষ্কার হয় ও বিপধ্যরবৌধ নষ্ট ভর । 

শব্দজ্ঞানান্ুপাতী বস্তশুন্যো বিকল্পঃ ॥ ৯ ॥ 

_, বিকল্প একপ্রকার শব্দমাত্র ; কিন্ত বন্ধ নাই অথচ ব্যবহাধ্য এক 

প্রকার জ্বান। বেমন “ঘোড়ার ডিম» 1 “ঘোড়া”, বলির একপ্রকার 
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পদ্গার্থআছে ও ডিম বলিরও একপ্রকীর পদার্থ আছে ; কিন্ত “ঘোড়ার, 

ডিম” বলিলে উক্ত উভর পদার্থের কোনটাই বুঝার না বাঁ কোন অর্থ- 
সঙ্গতিও হর না। তোমার হস্তে কি আছে? ঘোড়ার ডিম অর্থাৎ 

কিছুই নাই--অতএব এই সকল শব্দ আমাদের ব্যবহার্ধা, কিন্ত 
শবশনুযারী কৌন পদার্থ নির্দেশ হয নী এইরূপ বৌধকে “বিকল্প” - 

বলে। এই বিকল্প বোধ চিন্তের এক প্রকার বৃন্ভি। ইহাও চিত্তের ক্লেশ। 
পা 

অভাবপ্রত্যয়ালম্বন! বৃত্তিনিছা। ॥ ১০ ॥ 

আমাদের তিনটা অবস্থা জাগ্রত, ন্বগ্ন ও সুবৃ্তি। যখন জাগ্রৎ ও. 

স্বপ্ন অবস্থার অভাব হয়, সেইটাই আমাদের নিদ্রী। নিদ্রা বলিরা 
স্বতত্্ কৌন পিশীচের নার বস্তু নাই। নিদ্রা বাহির হইতে আঁসিয়? 
আমাদের মাথার ভিতর প্রবেশ করে না। জাগ্রত ও স্বপ্রষ্কবস্থার অভাব 

হইলেই আমরা! তাহাকে নিদ্র। বলি। জাগ্রৎ অবস্থার. জীবাতআ 
বাহিরের যন্ত্রীদি লইন্লা কার্য্য করেন! জাগ্রৎ অবস্থায় জীবাত্মা দশটা 
ইন্িয়ে অধিষ্ঠীন করেন। জীবাম্মা যখন যেস্কানে অধিষ্ঠীন করিবেন, 

তখন সেইস্থীনের কার্য হইবে। জীবাস্মা চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দিরে 
অধিষ্ঠান করিলে তবে সেই সেই ইন্্িয়ের কার্ধ্য হয়। জীবাত্ম! চক্ষুতে 

ধিষ্ঠান করিলে আমরা দেখিতে পাই । জীবাত্মা চক্ষুতে অধিষ্ঠীন 

না করিলে আমরা দেখিতে পাই নাঁ। চক্ষর দর্শনশক্তি নাই। 

দর্শনশক্তি জীবাত্মার। জীবাত্মীর দর্শনশক্তি আছে বলিয়াই আমরা 

দেখিতে পাই! বখন জীবাস্মা এই চক্ষুকে ত্যাগ করিরা ভিতরে ' 

চলিরা যান তখন আমাদের জাগ্রৎ অবস্থার শেষ হয়। জীবাত। 

বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলির উপর অধিষ্ঠান না করিলে অর্থাৎ বাহিরের, 
প্পাচটী কর্দেন্দির ও পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্িয়ের উপর অধিষ্ঠীন না করিম 
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ভিতরে প্রবেশ করিলে, আমাদের ইন্দ্রিরগুলি আর কাঁধ্য "করিতে 

পাঁরে না। সহজ কথায় আমর! বলি, ইন্দ্রিরগুলি ঘুমাইয়া পড়ে ।, 
জাঁবাস্মা বাহিরের ইঞ্জিরগুলি ত্যাগ করির! ভিতরে প্রবেশ করিলেই, 
বাহিরেব ইন্দ্রিরগণ কার্ধাবিহীন হুর অর্থাৎ তাহাদের কার্যের অভাব 

হুয়। এই অভীবকেই আমরা নিদ্রা বলি। আমর! সাধারণতঃ 
নিদ্রা অর্থে স্বপ্ন ও সুযুপ্তি উভরই বৃঝি, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ন্থুযুপ্তিকেই 

শিদ্রারলে। স্বপ্নকে নিদ্রা বলে নী 1 জীবাম্মা বাহিরের বন্ত্রগুলি ত্যাগ 

.করিরা যখন চিত্তের সংস্কারগুলির উপর আধিষ্ঠান করেন, তখন আমর! 

সেই সংস্কীরগুলিকে দেখিতে থখকি অর্থাৎ তখন আমর স্বপী দেখি! 

স্বপ্ বাস্তব পদার্থ নভে । কিন্তুন্বপ্প দেখিবার সমর সেগুলিকে বাস্তব 

পদার্থ বলিরা মনে হয় । যতক্ষণ স্তগ্র দেখি, ততঙ্গণ স্বপ্নকে মিথ্যং 

বলির! মনে হয় না। স্বপ্ন ভাঙ্গিনা প্ুনরার জাগ্রৎ অবস্থার আসিলে 

আমরা স্বপ্রনে মিথা। বলির মনে করি! স্বপ্নগুলি চিন্তের সংস্কারমণত্র । 

বাহার চিন্তে বে সংস্কার পড়িয়া আছে, সে স্বপ্নকীলে সেই সংঙ্কারগুলি 

দশ্যন করে মাত্র । স্বপ্পে কোন বাস্তব পদার্থ পাকে না। আমাদের 

এই জাগ্রৎ "অবস্থাও স্বপ্নমাত্র | ইভাতেও বাস্তব কোন পদার্থ নাই, 

ইন্ভীতেও আমরা চিন্ভের সংস্কারমাত্র দেখিতেছি | যতক্ষণ জাগ্রদবস্থার 

ব্যবহাারপরারণ ধাঁকিব, ততক্ষণ আমাদের ইহশতে মিথ্যাবোধ হইবে না। 

কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এই জাগ্রদবন্ঠায় আমরা বাহ] কিছু দেখিতেছি. 
“মহা কিছু শুনিতেছি--এসকলই অবাস্তব পদার্থ। ইঠঠ স্বপ্নের 
দৃশ্যমাত্র | ইহা আমাদের সংস্কারের ছবিমাত্র। ইহ আমাদের চিত্তের 

সংস্কারের দৃশ্য ভিন্ন অপর কিছুই নভে | এই সকল বিষরে উপনিষদ 

বিস্তৃত-বিবরণ" আছে] বাঁহীরা এই সকল বিষয়ে অধিক জানিতে 

ইচ্ছুক, তীহীরা উপনিষদ পাঠ করিবেন । জীবাত্মা যখন বাহিরের 
ইনন্দির লইয়া লীল! করেন, তখন আমাদের জাগ্রৎ অবস্থা; আর যখন 



8৪8 মেয়েদের পাতঞঙ্জল | 

বাহিরের লীলাখেলা ত্যাগ- করিয়া ভিতরে যান, তখন তিনি মাত্র 
চিত্তের সংস্কীরগুলি লইয়া লীলা করেন-_ ইহা আমাদের স্বপ্রীবস্থা । 
'আর যখন তিনি উভয় অবস্থাই ত্যাগ করিয়া লীলা হইতে বিরত হন ও 
বিশ্রাম করেন, তখন আমাদের সুযুন্তি অবস্থা । এই সমন ভীবাম্মাঁ 
নিজে নিজে থাকেন। জীবান্মার এই বিশ্রাম অবস্থাকেই আমরা 

সুবুপ্তি বা নিদ্রা বলি। বাস্তবিক নিদ্রা বলির! কোন বিশেষভাবপদার্থ 

নাই। নিদ্রী বলির বাহিরের কোন বাস্তব দ্রবা নাই।, ইভা 

কেবলমাত্র কার্যের অভাব । ইভা জাগ্রৎ অবস্থা ও স্বপ্নীবস্থার কারোর 

'আভীব। ইহা একটী অভাব পদীর্থ। ইহা! ভাব পদার্থ নহে | এই 

অভাঁবকে অবলম্বন করিরা চিন্রের যে বুত্তিহ্র তাহাকে নিদ্রা-বুন্তি 

বলে। তমোগুণে জড়তা আানরন করিয়। জীবাত্মার এই অভাব 
উৎপাদন করে । 

নিদ্রা তিন প্রকার সাস্বিক. াজসিক ও তামসিক। সাত্বিক নিদ্রার 

পর আমাদের মন পরিফার ও প্রসন্ন হয় ও আমরী.খুব আরাম বোধ 

করি এবং বিছানার শুইয়া পীকিতে ইচ্ছা হয় না। রাজসিক নিদ্রার 
পর মনে সুখ পাই না, বেন মনে কতরকম চিন্তীআোত চলিতেছে, মন 

অত্যন্ত ন্্রণীভোৌগ করে। তামসিক শিদ্রীর পর, শরীর ভারী বোধ 

হর, বিছান। তাখগ করিতে ইচ্ছা হয় না। মনও পরিধীর হর না। 

নিদ্রাতেও চিন্ত স্থির থাকে কিন্ত অজ্ঞানে পুর্ণ ঘাকে ? আর সমাধিংতও 

চিত্ত স্থির থাকে কিন্তু জ্ঞানে পূর্ণ পাকে 1 নিদ্রী অবশ আর সমাধি স্ববশ | 

নিদ্র! অস্বচ্ছ আর সমীধি স্বচ্ছ। নিদ্রী মলিনতাপুর্ণ 'আর সমাধি মলিনতা- 
শশ্য। এইজন্য নিদ্রীকেও একটা চিত্তবৃন্তি বল! বাঁর। 
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অন্ুুভৃতবিবয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতি ॥ ১১ ॥ 

আমরা যে সকল বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করি তাহাণদের সংস্কার চিতে, 

থাকির। যার । এই সংস্কীর হইতে সেই বিষরের স্থৃতি আমাদের, 

বুদ্ধিতে উখিত হয় । সেই বিষয়ের স্মরণ করাকেই স্থতি কহে। ইহাও 

চিনতে সর একটা বুন্তি! 

' এই প্রকারে আমরা চিন্তের পাঁচটা বৃত্তি পাইলাম। প্রমাণ, 

বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রী ও স্থৃতি। ইহারা এক এক প্রকার বোধ! 

চিন্তের এই সমুদয় বোধ সুখ, ছুখ ও মোনের সহিত উদয় হয়| 

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তনিরোধ? ॥ ১২ ॥ 
আভ্যাস ও বৈরাঁগোর দ্বারা এই চিত্তবৃত্তিপকল নিরোধ হয় | 

অভ্যাস*ব্যতীত কোন কার্যে সফলতা লাঁভ করা বার লা। যে 

কার্ষো বত কঠোর আভাস করা যার, আমরা সেই কার্যেই তত শ্ীঘ্ব 
স্িদ্ধিলাভ করি । অভাস দ্বারা সিদ্ধ হর না! এমন কাধ্য জগতে নবই | 

বিন! অভ্যাসে জগতে কোন কার্ষো পিদ্ধিলাভ করা যায় না। তুমি 

যতটুকু "অভ্যাস করিবে ততটুকু ফল পাইবে । তোমার অভ্যাস 
কখনও নিক্ষল হইবে না। বে ছাত্র উত্তমরূপে বিগ্ভাভাস করে. 

সে উত্তমনূপ ভ্লাখীপন্ডা শিখিতে পারে! সন্ভরণ অভাস করিতে করিতে 

' উত্তমরূপে সম্তরণ শিক্ষা হর। রন্ধন অভ্যাস করিতে করিতে উত্তম 

রাঁধুনী হওয়া বার। চিকিংসা অভাম করিতে করিতে সুচিকিৎসক 
হওরাঁ যায়! সেইরূপ যোগ অভ্যাস করিতে করিতে উত্তম যোগী 

হওয়া বার । যৌগ অভ্াসই শ্রেষ্ট অভ্যাস । যোঁগসাধনই মানবজীবনের 
. একমাত্র কর্তব্য। একমাত্র যোগসাধনেই সুখ পাওয়া যার়। 
৫বাগসাধন ভিন্ন পরমন্থুথপ্রীপ্তির আর অন্য কোন" উপাঁয় লাই'। 
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এই বৌগসাধন জন্য অভ্যাস আঁবস্তক | যৌগসীধনে ধৈর্্যাবলন্বন 
করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে । অনেকেই কিছুদিন সাধন করিরা, 
“আমার দ্বারা হইবে না” এরূপ মনে করিরা যোৌগসাধন ত্যাগ করে। 
ইচ্ছা যতই কঠিন হউক, ইহাকে ত্যাগ করিও না। তুমি বালক, 

ঘবক বা বুদ্ধ হও-_অষ্টাঙ্গ বৌগসাঁধন করিবেই করিবে । ইহা ভিন্ন 
স্থখের অন্য উপীর নাই । এতদিন বুথার কাঁটাইরাছ তজ্জন্য চিন্তিত 

হও নীঁ_এখন বৃদ্ধ হঈরাছ তজ্জনা চিন্তা করিও না। "আর দি 
একদিনমাত্রও তৌমার পরমান্তু থাকে, তাহাহইলেও, বোগসাধনে নির্ত 

হইও নী। যদ্দি একদিনমাত্রও সাধন করিরা তোমীর মুত্যু হর তাতাও 
শ্রেরঃ; কারণ পরজন্মে ভুমি উৎকৃষ্ট যোঁগিকুলে জন্মগ্রহণ করিবে 
মৃত্যুসমর বদি তৌমার বোগসাধন জন্য প্রবল আকাজ্ষা থাকে, তাহা 

হইলে, নিশ্চয়ই তূমি পরজন্মে উৎকৃষ্ট যৌগিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়! নৃতন 
দেহ লীভ করিবে এবং ভগবান্ তোমার এমন সব সুবিধা ও সঙ্গ করির। 

দিবেন থে তৌমার যৌগসাঁধন পক্ষে খুব সুবিধা হইবে। তাঁই বলি 
হতাশ্বাস হইও না ও নিরাশ হইও না| একবারমাত্র ভগবানের ভক্ত 

ত পাঁরিলে, আর তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। ভগবান 

নিজমুখে বলিয়াছেন “কখন আমার ভক্ত বিনষ্ট না হর”। তাই বলি 

এতদিন সময় বুণীর কণটাইয়ীছ, জীবনের অদ্ধেক সময় নিদ্রীর কাঁটাইরছ, 
অবশিষ্ট অদ্ধেক সময়ের মধ্ো বাল্যকীলের অজ্জীনে আচ্ছন্ন হইয়া অনেক 

সময় কাটিয়া গিযাছে। যৌবনে কামোন্মন্ত হইয়া স্বীয় সহধর্শিলীর 

ক্রীতদীসত্ব করিরীছ এখন নুদ্ধীবস্থার রোগ, শোক ও জরার আক্রান্ত 

হইয়া শরীর ও মনের বল হণরাইরা নানীপ্রকার দুশ্িম্তীগ্রস্ত হইয়া" 
পড়িয়াছ। ভয় নাই-_-মনে সাহস অবলম্বন কর, ভগবানের শরণীপন্ন 
হও, পীপকাধ্য একেবারে ত্যাগ কর এবং এই মুত 

যোগাভ্যাসে বত্ববান্ হও, তোমার মঙ্গল হইবে । 
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মাত্র যোগের অভ্যাস করিলেই হইবে ন11 সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগা € 
চাই | বিষর়বৈরাগ্য ভিন্ন ঘুক্তি, মোক্ষ বা পরমস্তখ পাওয়1! যাঁর না, 

বৈরাগা ভিন্ন শুদ্ধ অভ্যাসে কোন কার্য হইবে না। চক্ষু যদি রূপের 

লীলসাহু ছুটাছুটা করে, কর্ণ বদি শব্দের লালসার ছুটাছুটী করে, নাসিকা 
বুদি গন্ধের লালপায় ডুটাছুটী কচর, এইরূপ অনানা ইন্দ্িয়েরা যদি 
বিষয়লীলপ। ত্যাগ করিতে না পারে, বিষয়ের আসক্তি হইতে যদি 

ইন্জিয়গরণকে সংঘত করিতে না পার বছি তুমি ইন্্রিয়ের দীস হও 
রদি“ইন্ছরির তোমার আরন্তে না থাকে । নী রা 

বদি হারাইরা থাক, তাহা হইলে, ফোগসাধন তোমার পক্ষে অভীব 
কঠিন। বাভারা ইন্দি রলালস1 ত্যাগ করিতে পাঁরে, যাহার ইন্দরির 

ধম করিতে পারে, বাহাদের বিষরীসক্তি নাই, তাহারা খুব সহজেই 

'বোগসান করিতে পারে । ইহারা অন্তি বৃদ্ধ হইলেও যদি ভোগবাঁসনাঁ 
রৃহিত হুর, তষ্ভা হইলে, উ্ভাদের যৌগসাধনাও সভজ হইবে। এইজন্য 
বুদ্ধ হুইয়ীছ বলিয়। নিরাশ হইও না। তবে এই বৃদ্ধীবস্থাতে যদি 

পণ্ডুর বৃত্তি ত্যাগ করিতে না পার। যদি তুমি পাশবিক বৃত্তি, আনা র- 

নিদ্রীদি লইয়াই ব্যস্ত থাঁক, তাহাহইলে নিশ্চর জানিও যে, আর এই 

ডর্লভ মীনবজীবন তোমার অবৃষ্টে ঘটিবে না, তোমাকে পশু হইয়া জন্মিতে 
হইবে এবং অনাদি অনস্তকীলের জন্য এই হ্ঃখকোতে ভাসমান 
থাকিবে। এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য ছটীই আবগ্ঠক। একটা হইলে 
“ছইবে নী। এই ভুটাকে অবলম্বন করির1 যৌগসীধন কার্যে প্রবৃত্ত হও । 
তুমি নিশ্চরই সিদ্ধ হুইবে। 
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_ তত্র স্থিতৌ বত্বোইভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥ 

সেই অভ্যাস এবং বৈরাগ্যে দৃঢ়রূপে অবস্থিতি করিবার যে যত্ব, 
হার নাম অভ্যাস। 

এই অভ্যাস ত্যাগ করিবে নী, এই বাঙ্গালা দেশটাকে আলঙ্ত ও. 
বিলামে ছাইন্ন' ফেলিয়াছে! তমেণওুণ হইতে নিদ্রা, আলন্ত, জড়তা, 
প্রমীদ ও মোহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই তমৌোগুণকে জয় করিতে. 

হইবে। এই অলসতীকে কয় করিতে ভইবে। প্রতিদিনের কণর্যের 

সমর বিভাগ করিবে এবং ঘখনকংর থে কাধ্য তখন সেই কাঁধ্য করিবে । 

কৌন মতে ইহার অন্যথা করিবে না। রাত্রি ১০টা হইতে ভোর ৪ট?. 

পর্যান্ত নিদ্রা যাইবে! এই ছর ঘণ্টার অধিক নিদ্রা আমাদের শরীর, 
খারাপ করে। আবার জোঁর করিরা এই ছয় ঘণ্টার কম নিদ্রাও 
যাইবে নী। ছেটি ছোট ছেলেদের একটু অধিক নিদ্রা! আবশ্তক ! 

আবার যোগীরা যৌগসাধন করিতে করিতে, তাহাদের নিদ্রা আপনিই 

কমিয়া যার। জোর করিয়' কমাইতে হয় না। তাহাদের অল্প 
নিদ্রাতেও শরীর খারাপ হয় না। অনেকে মাত্র ছুই ঘণ্টা নিদ্রা যাঁয়। 
তাহীতে তাহাদের শরীর অন্রস্থ হয় না| ধীহারা উচ্চযোগী তাহারা 

নিদ্রীকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিরাছেন। তীহারা আমাদের ন্যার নিদ্রা 

ধান না। তাহাদের নিদ্রাকে “যৌগনিদ্রী” বলে। সে নিদ্রা আমাদের, 

ন্যায় অজ্ঞানে আচ্ছন্নবং নহে | একমুহ্র্তের জন্যও অলসতীর আশ্রগ 
লইও না| অলসতা ও নিদ্রী গ্রভৃতি তমৌগুণ আমাদের পশু করিয়া 

ফেলে । সর্বদা নিজ কর্তব্য কার্যে ব্যাপৃত থাকিবে! শরীরের, 

আরামের জন্য কখনও কর্তব্য কার্যে অবহেল! করিও না| অলসের', 

কখনও ধেগসিদ্ধি লীভ করিতে পারে না। অলসেরা কোন কাধ্যেই 

সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। এইজন্য সাধনের অভ্যাস ত্যাগ করিও 
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না এবং বৈরাগ্যও ত্যাগ করিও না| এই উরে স্থিতিলীভ করেবার 

জন্য দৃঢ় যত করিবে । চিত্ত জর্বদ1 পরিবর্তশথাল, এইজন্য 'আমরা 

' সে এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য লইয়া পাকিতে পারি শা। ইহাতে 

প্রাণপণ ৪টৎসাহ, ধৈর্য ও বীধা আবঠ্রক | কঠোর পুরুষকার অবলম্বন 
“ক্রিয়া অভ্যাস ও বৈরাগা সীধন,করিবে | শ্রতিও বলেন “নারমাত্মা 

বলহীনেন লভাঃ ন চ প্রমাদাত্তপসোবাপাপিঙ্গাংৎ। এইৈরুপারৈ্বততে 

বস্ত্র বিদ্বান তশ্তৈব আত্ম! বিশ তে ব্রঙ্গধাম ॥৮ 

সতু দীর্ঘকাল-নৈরন্তর্য্য-সকারাসেবিতো দুঢ়ভূমি ॥১৪॥ 

এই অভ্যাসকে দীর্ঘকীল সান কক্ষিতে হইবে, শিরন্তর সাধন 

করিতে হইবে এবং শ্রদ্ধা ও আদরের অভিভ সাধন করিতে হইবে। 

তাঁতা হইলে, এই সাধন দরঢ় হইলে এবং সাপক কোনরূপ অলসতা 

বা,বিলাসে মুগ্ধ হইবে না । ূ 
অভ্যাস করিবার সমর কল্প কাষোই একট্র কষ্ট বোঁধ হর কিন্ত 

ক্রমে ক্রমে যতই অভ্যাস করা বার, তাহা ভতই হজ ভইয়। বায়! 

সাধন অভ্যাসও সেইরূপ 1 আমীদের 1শ পশুভাবে আক্রান্ত হইরা 

আছে! সেই পশুভাব তাগ করাইয়া দেবভাবে লইরা আসিতে গেলে 

"একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে । 

ৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়-বিতৃষ্ণম্ত বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥১৫॥ 

দৃষ্ট বিষয় এবং আনুশ্রবিক বিষর, এই উভয় বিষরে চিত্ত বিভৃষ্ 

হইলে অর্থাৎ এই উভর বিষয়ের জনা চিন্তে কোন তৃষ্ণ। না থাকিক্লে 
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অর্থাৎ আসক্তি না থাকিলে যে বৈরাগ্য হয়, তাহাকে “বশীকার-সংজ্ঞক 

বৈরাগা” বলে । পু 

ৃষ্ট বিষয়ে আমক্তিহীন হইতে হুইবে অর্থাৎ আমাদিগের 
জ্ঞানেন্দ্িয়ের বিষয়ে আঁসক্তিহীন হইতে হইবে। বিষয়ে জআসক্তিহীন 
হইতে হইলে সর্বদ! বিবরের দোষদর্শন করিবে] আমরা বিষরভোগ 
করির সুখ পাইবাঁর অভিলাষ করি, কিন্তু বিষয়ে স্থখ থাকিতেই পারে 

না। কারণ বিধর ব্রিগুণে নির্মিত। যাহার মধ্যে তিনটী গুণ জাছে__ 

তাহা "আমাদিগকে সুখ প্রদান করিতে পারে না। বিষরলান্ডে সুখ" 
নাই | বিষয়লাভে দুঃখমাত্রহই আছে। বিষর অর্জনে ছুঃখ | বিষয় 
রক্ষণে ভঃখ | বিষয় ক্ষয়ে ভঃখ | বিবয়ের কোন অবস্থাতেই সুখ নাই | 

সর্ধঘ অবস্থাতেই ছুঃখ। চক্ষু দ্বারা কোন সুন্দরীর রূপ দেখিলাম! 
সেই রূপ পাইবার জন্য মনে তৃষণ জাগিল। এই তৃষ্ণা আমার মনকে 
অহরহঃ দগ্ধ করিতে লাগিল। সেই রূপ লাভ করিবার জন্য চেষ্টা হইতে 
লাগিল। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সেই রূপের প্রাপ্তি ঘটিল নী । কিন্ছু 

চিন্তের মধ্যে রূপের সংস্কীর রহির] গেল এবং চিরজীবন সেই সংস্কার ও 

সেই সংস্কার-সন্ুত স্থতি লইর। যন্ত্রণীভোগ করিতে লাগিলাম। সুন্দর 

একটী শিশু মাত্রগভ হইতে বাহিরে আসিল, তাহার রূপে পিতামাতা 

মোহিত ভইরা গেল! শিশ্তটীকে পাইয়া তাহারা যেন স্বর্গার 'আঁনন্দ 

উপভোগ করিতে লাগিল। শিশুটা ক্রমে ক্রমে বদ্ধিত হইতে লাগিল । 

উজ্জ্বল সুর নায় দুই একটী দন্ত নির্গত হইল। শিশু আধ আধ 

সুমিষ্ট স্বরে বখন, “মা” “মা” বলিতে আরম্ত করিল, তখন পিতামাতা 

তাহার সেই স্থুমিষ্ট স্বরে মোহিত হইরা যেন স্বর্গের অমৃত ভোগ করিতে" 
লাঁগিল। ক্রমে সেই শিশুটী পাচ বৎসরের হুয়া ইহলীলাসংবরণ 
করিল। শিশুর রূপ অদৃষ্ঠ হইল, সুমিষ্ট স্বরও অনৃশ্ত হইল; কিন্ত, 

সেই রূপের ও সুমিষ্ট স্বরের সংস্কার চিত্তে রহিয়া গেল। এই সংস্কার 
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ভইতে সেই শিশুর রূপের ও স্বরের স্মতি পিতামাতীকে আজীবন দগ্ধ 

করিতে থাকিবে । অর্থে সুখ কোণথীর? অর্থের অঞ্জনে ছুঃখ। 
স্বার্থের রক্ষণে হুঃখ | অর্থের ব্যনে দুঃখ | অলঙ্গারে সুখ কোথার? 

*তালঙ্কায়ের অঙ্জনে ছুঃখ | আলঙ্কীরের রক্ষণে ছুঃখ 1 অলঙ্কারের ক্ষরে 

হখ। বাগান, বাটা_তাহাতেই বা সুখ কই? তাহাদের অর্জনে 

হঃখণ তাহাদের রক্ষণে তঃখ 1 তাভাদের ক্ষয়ে তুঃখ | এই প্রকার 

বিচার*করিলে দেখিতে পাই বে, চক্ষুর বির রূপ, বা কর্ণের বিষয় শব্দ, 

বা রসনীর বিষর রস-উণদের মবো সুখ নাই | কেবল দুঃখমাত্রঈ 

'আখছে | যাহাদের চিন্ত সাত্তিক, নাভীদের চিন নির্মল; তাঁহার! 

বিষয়ে জুখ-দর্শন করে না| ভাভার! বিষয়ে ঘঃখ-দশন করে। তাহারা 

ঠিক ঠিক বিচার করিতে পারে। চিন্ত নির্মল না হইলে বিচারও 

ভিক ঠিক হর না। যাঁহীদের চিন্ত সমল, যাহাদের চিন্ত রজঃ ও 
হমোগুণে পুষ্ট, যাহাদের চিত্ত রাগদেষে পুর্ণ, তাহারা ঠিক ঠিক বিচার 

করিতে পারে না। তাভাঁদের মলিন বৃন্ধিদ্বার| নিক্মল বিচার হর লী । 

তীাঁদের বিপন্্ায়-দর্শন হর | তাহারা বিচারে হুঃখের পরিবর্তে জুখ- 

দর্শন করে এবং পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে বম্পপ্রদীন কির? নিজের প্রাণ 

হারার ; উইভাবাও সেইরূপ বিষর বিষপান কৰিরা, অনন্তভনরকযন্ত্রণ! 

ভোগ করে ! তাই বলি, এই দৃশ্যবিষর রূপ, বস, শব্দ, গন্ধ ও স্পশে 
"মাস্তি ত্যাঞ্গ কর। ইহাতে যতই "আসক্তি বৃদ্ধি করিবে, ততই 

তূমি কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করিবে ; আর ইহাতে যতই আণসক্তি ত্যাগ 

হইবে, ততই তুমি অমুতের আস্বাদনে স্থুখের পথে অগ্রসর হুইবে। 
ত্যাগেন অমৃতং অশ্তে 1” 

আন্ুশ্রবিক বিষর অর্থাৎ লৌকের দুখে শুনা বিষর | যে বিষ্র চক্ষু 
স্বারা দর্শন করি নীই | যে বিষ কর্ণ দ্বার! শ্রবণ করি নাই । যে বিষয় 

ন্ধসিক' দ্বারা আঘ্ৰাণ করি নাই | বে বিবর ত্বক বার! স্পর্শ করি নাই ? 
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যে বিষয় জিহ্বা দ্বারা আস্বীদন করি নাই-_এরপ বিষয়েও আসক্তি 

করিবে না। এরূপ বিষধর কি? যেমন স্বর্গলাভ। স্বর্গীর অগ্দরাঁর 

সঙ্ষলাভ। স্বর্গার এশ্বধ্যভোগ । আমাঁদের ইহজগতের বিষ যেমন 

সব্বদেষে ছুষ্ট, স্ব্গী বিষরও তব্রপ সব্দোষে তুষ্ট । স্বগেখ ভোগ 

চিরদিন থাকে না। াভারও ক্ষর হুর । স্বর্গভৌগসমাপ্তি হইলেই 
পুনরায় মীনবযোৌনি ব। "মনা কৌন নীচবোৌনিতে আসিরা জন্গ্রহণ 
করিতে হর | চিরমুক্তি হর নাঁ' জীবনমরণপ্রবীভ হইতে অধাীহতি 

হর শা। | 

বশীকার-সংজ্ঞকক বৈরাগালীভ বড় সহজ নর। বিবেক উৎপন্ন না 

হইলে, ইহা লীভ হর না! চিন্ত নির্্ল নী ভইলে, ইহ হর লা! চিত্তে 

সর্বক্ষণ রজঃ ও তমোগুণের কাধা হইলে, ইহা হর না। একদিকে 

সাঁধন-অভ্যাস ও অন্যপ্দিকে বিচীরপপ অবলম্বন কর! এইরূপ করিতে 

করিতে ক্রমে তোমার মন নিশম্মল ভইবে। চিন্তে সন্থগুণের প্রতিষ্ঠা 
হইবে । চিত্তের রঙ্গ; ও তমোগুণ হ্রাস পাইবে এবং ক্রমশঃ বিবেকোদরে 

বথাকার-সংজ্ঞক বৈরাগালাভ হইবে : 

বৈরাগ্যের চারিটী অবন্থ! (১) বতমান, (২) ব্যতিরেক, (৩) একেন্্রির 
ও (8) বশীকার | সাধক প্রথমে প্রতিজ্ঞা করে যে, “বিষয়ে আর 

ইক্দ্রিরগণকে ছণড়িন্ দিব না এই অবস্থার নাম “ঘতমান বৈরাগ্য” ! 

এই সময় সাধক প্রীণপণে ইন্ছ্রির সত করিতে চেষ্টা বরে। সাধারণ 
মন্থু্য ইন্জিয়ের দাস। সাঁবকের! ইন্দ্রির়ের প্রভূ । সাধারণ লোকের 

উপর ইঙ্দ্রির কর্তৃত্ব করে । চক্ষু তাহাকে রূপ দর্শনে টানিরা লইরা বায় । 

কর্ণ তাহাকে শব্দ শ্রবণে টানিয়া লইরা বার। সে তৃত্যের নার এই 
সকল ইন্দ্রির়ের অন্ুগমন করে| সেভৃত্যের ন্যার ইন্দ্রিরের আদেশ 
পালন করে। তাহার এই কার্ষো সুখ হইবে কি ছুঃখ হইবে, সে তাহ! 

'বিচার করিবার সময় পার না: যেন তাহার বিচার করিবার কেন 
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আঁধকার নাই। ইন্দ্রিয় যাহা ইচ্ছা! তীভাই করার। সে ইন্দরিয়ের 

কার্যে বাধা দিতে পারে না] তার ইন্দিরগণ বড়ই প্রবল। 

সধ্ধিকেরা বিচার করিতে পারে । ইন্ট্রিয়েরা তীহশকে যে পথে লইরা 

বর্ইইবার জন্য চেষ্টা করে, তান্না জুপথ কি কুপথ তাহা! সাঁধকেরা বিচার 
করিয়া বুঝিতে পারে । যদি কুপথ হর, তীভা হইলে, সাধকেরা সেই 
কার্ধ্য হইতে বিরত ভর | ইঞ্জিয়দিগকে সে কাঁধে যাইতে দেয় না 

ইন্দির অপেক্ষা! সাধকের ক্ষমতা অধিক | ইন্দি সংযম করিবার ক্ষমতা 
সাবকের আছে এবং সে ইন্দ্রিযগণকে সর্বদা সংযত করে। এইবরূপে 

ক্রমশঃ সেই সাধকের পবিষরাসক্তি কমিতে পাকে । সাধকের এই 

আবস্থীকে ইরাঁগোর প্রথম অবস্থা “যতমাঁন বৈরাগ্য” বলে। যখন এই 

সাধকের কতকগুলি 1ববরের আসক্তি একেবারে কমিরা বার এবং 

"পর কতকগুলি আসক্তি এখনও প্রবলভাবে বর্তমান ধাকে ; তখন 
সক পুনরান্ধু সেই অবশিষ্ট প্রবল আসক্তিগুলিকে ক্ষীণ করিবার চেষ্টা 
করে। এইরূপ অবস্থাকে বৈরাগোর দ্বিভীর অবস্থা অর্থাৎ “বাতিরেক 

বৈরাগা” ব্ল। বহুকাল এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে সাধকের 

ক্ষমত! রুদ্ধি হয় এবং তখন ইন্দিরগণ সাপকের বণএতাপন্ হয়| তখন 

আমরা ইচ্ছান্রবরী ইন্দিরগণকে পরিচালিত করিতে পারি! তখন 

আমরা ইনঙ্গরগণের প্রভূ হই। তখন আমরা আর ইন্দ্রিরের দাস 

ভউয়ধ পাকি না! তখন আমাদের পশু উপাধি লোপ পাইরা মান্তৰ 

উপাধি ভর | ভান বারা এই অবস্থার উঠিতে পারে নাট, তাহারা 
এখনণ্ড মাতব নধ- এখনও ভাভারা পঙ্ 1 73. ক বা ঈ1৮ পাশ 

করিলে, এ অবঙ্তী প্রীপ্ত ভওরা বার নী । 3. 5. বা ৯1. 4. পাশ করা 

অনেক ভাছে | আর 3. ৯. বাঁ ১1... পাশ না করা অনেক 
মার আছে; মুর্খ চাষা ও মুটেদের মণ্যেও অনেক মানুষ দেখিতে 

প্রা যায়ঃ আবার শিক্ষিত, পণ্ডিত ও গুরুপুরৌহিতের মনো ও 
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অনেক পণ্ড দেখা যার। বতদ্দিন তুমি ইন্জ্িয়ের দাস, ততদিন তুমি 
উচ্চ পিক্ষিতই হও, গুরুই হও বাঁ পুরোহিতই হও; ততদিন তুমি 
পণ্ড | শিক্ষার উদ্দেশ্ত-_-চরিত্র উন্নত করা। শিক্ষার উদ্দেশ 

ইন্ছিয়ের প্রভু হওয়া । বে শিক্ষায় চরিত্র উন্নত হয় নাঃ যে শিক্ষা 

মানুষ, মানুষ না হইয়া পশু হইর। যাঁর $ সে শিক্ষীকে, স্ুশিক্ষা বলিব 

কি করিয়া? শিক্ষাবিভাগে অনেক উচ্চপদবীধারী কর্খ্চারী থাকেন। 

এই কম্মচারিবৃন্দের মধ্যে বীহ'রা মানুষ, তীহারা ছাত্রদিগকে  মা্গুষ 
করিবার ব্যবস্থা করেন: আর বাহার পশু, তাহারা ছাত্রদিগকে.পশু 

হইবার ব্যবস্থা করে। যারা ইন্দিরের দস, তাহার! ছণত্রদিগকে 

ইক্দ্িয়ের দাস হইতেই শিক্ষী দেরঃ আর ধাহীরা ইন্দ্রিরের প্রভূ, 
তাহারা ছাত্রদিগকে ইক্্রিরের প্রভূ হইতে শিক্ষাদেন। শিক্ষাবিভাগে 

এখনও অনেক জিতেন্ত্রি, দেবভাবাপন্ন মহায্ী আছেন | এই 

মহাত্মারা প্রাণপণে চেষ্টা করিলে, আমাদের এই সৌণার ভীরতকে 

পুনরার পূর্ণশীস্তির আঁগারে পরিণত করিতে পাঁরেন। এইসকল 
জিতেন্দির ও রিপুজয়ী মহাত্মার সাহাবা ব্যতীত, আমাদের দেশের, 
মঙ্গল সাধিত হইবে না। 

অভ্যাসযৌগ ও বিচারপথ অবলম্বন করির এইরূপে সাধন করিতে 
করিতে ষখন ইন্দ্রিয়গণ টিবষর হইতে সম্যগবরূপে নিবৃত্ত হয়, বিষয়ের 

সামান্য আঁসক্তিমাত্র কেবল মনোমধ্যে বর্তমান গাঁকে, তখন তাহাকে 
“একেন্দ্রির 'উবরাগাশ বলে! মন-ষ্ঠ ইন্দ্িয়। মনও একটা ইন্টরিয়ের 
সামিল। এইজনা ইহাকে “একেন্রিয় বৈরাগ্য” বলে। মন ও আর 

পট জ্ঞীনেক্জিয় লইয়া! আমাদের ছরটা জ্ঞানেন্ত্রির। যখন বিষয়াসক্তি 

পাচটী ইন্ছ্রিরকে সম্যগ পে তাগ করিরা কেবল মনে বর্তমান থাকে, 

তখন তাহাকে “একেন্টরিয় বৈরাগ্য” বলে। পরে যখন যোগীর এই 

মনও বশে আসে; ইচ্ছাপূর্বক আর রাগকে নিবৃত্ত করিতে হয় ন" 
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ষখন ভাহার চিত্ত ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন বিষয়ের আহাঙ্ষা 
করে না, তখন তাহার “বশাকার নামক বৈরাগ্য” সাধিত হইল। 
তখর সে আর মনুষ্যপদবাঁচা নহে-_তখন তিনি দেবপদবাচ্য। তখন 

তিনি দেবতারও উপরে। তখন তাহার পুর্ণ বিবেক উদয় হইয়াছে। 

এই সময় বৈরাগ্যও চরম পুর্ণতালাভ করে। শরীর অগ্নি দ্বারা দগ্ধ 
হইলে যেরূপ জালা! যন্ত্র অনুভব হয়; পুর্ণবিবেকীর বিষয়সস্তোগ কালে, 
সেইরূপ যন্ত্রণীর অনুভব হয় । 

তৎপরং পুরুষখ্যাতেঃ গুণ-বৈতৃঞ্ণ্যম্ ॥ ১৬ ॥ 

পুরুষখ্যাতি হইলে গুণবৈতৃষ্ঠারূপ পরীবৈরাগা হয়| পরাবৈরাগ্যই 
সকুশেষ্ঠ বৈরাগ্য । ইহাই বৈরাগোর চরমসীমা। ইহ1 অপেক্ষা আর 

অধিক বৈরাগ্য হইতে পারে না। পরাবৈবাঁগ্য হইলে পরাভক্তি হয়| 
তখন আর প্রক্কতির কোন গুণে কোন হুঝ্গ বাঁ শাসক্তি থাকে নাঁ। 
সাধারণ মানব, প্রকৃতির গুণে আসক্ত ও মোহিত হইয়। আছে । বিষয়ে 

আসক্তি থাকিলে বৈরাগা হয় নী, বৈরাগা না হইলে, মুক্তি হয় ন1। 

মুক্তি না হইলে, ছুঃখের হাত হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া বার না। খাহার 

বৈরাগ্য আছে, তিনি বৈরাগী । কণ্ঠে তুলসীর মাল। থাকিলেই বৈরাগী 

ওয়া যায় না গাত্রে নামীবলী থাফিলেও বৈরাগী হওরা শ্রীয় না| 

হাতে কুড়োজীলী থাকিলেই বৈরাগী হওয়া বার না| বৈরাগ্য 
পরমধন। যিনি এই পরমধনের অধিকারী, তিনিই বৈরাগী | বৈরাগীব্র 

বাস্থচিহণ ধারণ করিয়! যাহীদের মনেশমধ্য বৈরাগ্য হর নাই; বাহারা 
বিবরের আসক্তিতে আসক্ত, তাহারা ভণ্ড ও প্রতারক | তাহাদের 

ক্টোনমতে বিশ্বাস করিও নাঁ। তাঁহাদের সঙ্গ করিও নাঁ। বিষয়াসক্ভি 
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নষ্ট . হইলেই ,গুণবৈতৃষ্য হইল। বিষরাসক্তি না থাকিলে, মনও 

বিষয়ের দিকে যাইবে না। এই বিষয়াঁসক্তিহীন হওয়া মুখের কথা 

নর। পুরুষের সহিত সাক্ষাংকার হইলে, তবে এই বিষয়াসক্তি নষ্ট 
হয়। পুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে, তখন প্রকৃতির তন্ হইতে 

জ্ঞান উঠিয়। যার। আমরা, প্রকৃতির উপর অহস্তাব স্তাপন 

করিয়াছি । আমি বে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ তাহ বুঝিতে পারিতেছি 
না। “আমিই শরীর”, “আমিই ইন্দ্রিয়”, “আমিই মন”, “আমিই 
বৃদ্ধি”-_এইরূপ ত্রান্তিজ্ঞানে আমর! প্রক্কৃতির উপর অভিমান করিযী, 
বদ্ধ হইরাছি। পুরুষসাক্ষীৎকীর হইলে এই ভ্রান্তিজ্ঞান নিবারিত ভর | 

পুরুবসাক্গাৎকার না হইলে, এই ভ্রাস্তিজ্ঞান নিবারিত হয় নাঁ এবং 
প্রকৃতির উপর মাসক্তিও বাঁ নী। সাধন করির! এই পুরুবসাক্ষাংকার 
করিতে ভয়। দৃঢ় অভ্যাস ও কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিরা সাধন 
কর, পরাবৈরাগ্যের অধিকারী হইবে। পরাবৈরাগ্য লাভ হইলে শর 
তোমার কোন ভোগ থাকিবে না। তখন মনে হইবে "য়াহা পাইনার 
জন্ত এতদিন ছুটীছুটা করিতেছিলাম, তাহা পাঁইয়াছি,, “অনাদি অনম্থু 
কাল হইন্তে যে ছ্ুঃখ যন্থণা ভোগ করিতেছিলাম, তাহা চিরকালের 

জন্য নিবৃত্ত হইয়াছে” ; “বে জন্ম ও মৃত্যুর প্রবাহে পতিত হর! পুনঃ, 
পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছিলীম ও মৃত়ামুখে পতিত হইতেছিলীম, আঅস্চ 

মেই প্রবাহ হইতে চিরবিমুক্তি লাভ করিলাম”) “যে ভবসংপারকে 
অতীব ভীষণ বলিয়া বোধ হুইরাছিল, তাহা আজ আমার সম্মুখ হইতে 
অন্তহিত হইরাছে 1” “বে জ্ঞান পাইবার জন্য এতদিন বহুকষ্ট করির! 
সাধন করিতেছিলাম, সেই জ্ঞানের পরাফাষ্ট। প্রাপ্ত হইয়াছি”*। এই 
পরাবৈরাগ্যই, পরাজ্ঞান, পরাভক্তি ও কৈবল্য নামে অভিহিত হয় । . 

চিত্তনিরোধ হইলেই সমাধি হয়, কিন্তু কৈবল্য হয় না। গুদ্ধ চিত্ত. 
'নিরোধে যে সমাধি হর, সে সমাধি কীচা সমাধি | তাহা পাক। সমাধি 
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নয় । কীচা সমাধি প্রকৃতির বশে বাধ্য হুইয়। ভঙ্গ হইয়া যার! এই 
সমাধির বুখান আছে। চিত্তে বিক্ষেপ ইয়া এইরূপ ব্খীন হয়। 

' চিত্তের সংস্কার জন্ত চিত্তের বিক্ষেপ হর। আসক্তি ত্যাগ হইলে চিন্তে 

আর কোনরূপ বাসনা থাকে নাঁ। বাসনা না থাকিলেই, চিত্ত সংস্কারক্ীন 
'হয়। চিত্তে সংস্কার না থাকিলেই, বিক্ষেপ হয় না। বিক্ষেপ না 
হইলেই, ব্যুখীন হর নী |, যখন চিন্তের মধ্যে বিক্ষেপ হয় না; সুতরাং 

সমাধি, হইতে ধ্যখানও হর নাঃ তখন তাহাকে পাকা সমাধি 
, বলে এই পাকা সমাধি না হইলে কৈবল্য হয় না। এই পাঁকা 
সমীধি পীইতে হইলে, চিত্তের বিক্ষেপ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করিতে 

হইবে; স্ুতরীং আসক্তিকে পুর্ণভাবে ধ্বংস করিতে হইবে) সুতরা* 

পরাবৈরাগ্য আবশ্তক। পরাবৈরাগ্য না হইলে কৈবল্য সাধিত হর 
না। এই আসক্তির পূর্ণত্যাগের জন্য তব্জ্ঞান আবগ্ক। পুর্ণ তত্ব 
জ্ঞান না হইলে পূর্ণ আসক্তি শটীগও হর না। শুদ্ধ প্রাকৃতিক-তন্ক 

জীনিলেই হইবে না। প্রীকৃতিক-তন্বও বেন ত্ব, তেমনি পুরুষও 
একুটী তক্| প্রাকৃতিক জ্ঞানও চাই এবং পুরুব-তত্বের জ্ঞানও চাই! 
এই পুরুষ-তত্তবের জ্ঞানকেই পুরুব-সাক্ষাৎকার বক] পুরুষ্খ্যাতি বলে । 

আমরা নিজেরাই ত পুরুষ । ভবে আমরা আবার কাহার সাক্ষাৎ 

কৰিব! 'আমরা আমাদের নিজেদেরই সাক্ষাৎকার করিব | প্রাকৃতিক 

মারাম্ম বদ্ধ হই আমরা নিছেদের ভুলিরা গিরাছি। ইহাকে আ্ম- 
শবস্থৃতি বলে 1" "আমরা যে আস্মা একথা ভূলির। গিরাছি। আমর] 

আত্মা নয়; আমরা দেহ। বখন এই আল্মার ও দেহের ভেদ-দর্শন 

হইবে তখন আমাদের পুরুধ-সাক্ষাৎকাঁর হইবে | তখন আমাদের 
সুক্তি হইবে । যতদিন এই আত্মতত্ব ও পুরুবতত্বের দর্শন না হয়, ততদিন 
মুক্তি নাই। এই তন্বজ্ঞানের জন্য বৈরাগ্য আবঠাক | বৈরাগ্য ভিন্ন 
২৪ই তত্বজ্ঞান হর না, আবার তন্বজ্ঞান ভিন্ন বৈরাগ্য হয় না; উড 

১৬শ সুত্র | ৫৭ 



৫৮ মেয়েদের পাতঞ্জল | 

সাধনই, 'একসঙ্গে করিয়া যাইবে, অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য সাধন 

একসঙ্গে করিয়া যাইবে । 

বিতর্কবিচারানন্দা স্মিতারপানুগমাৎ সম্প্রজাতঃ ১৭ 
বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অশ্মিতা, এই চারিটা ভাবকে অবলম্বন 

করিয়! যে সমাধি হয়, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। 

সমাধি ছুই প্রকার (১) সম্প্রজ্ঞাত ও (২) অসম্প্রজ্ঞাত। 'কোন্ 

অবলম্বনযুক্ত যে সমীধি তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি বলে; আর অবলম্বন- 

শন্য সমাধিকে অসম্প্রজ্জাত-সমীধি বলে। স্্র্তঞাত সমাধি, কাচা 

সমাধি; আর অসম্প্রজ্জীত সমাধি, পীকা সমাধি | । 

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অবলম্বনের বিষয় চাঁরি প্রকারের, এই হেতু 

সমীধিও চারিপ্রকার | (১) বিতর্ক, যাহা স্থুলমহাভূত্ু ও ইন্দ্রিয়কে 

ভাবনার বিষর করে! (২) বিচার, যাহ1 সুঙ্গম মন. বৃদ্ধি, অহঙ্কীর ও 

পঞ্চ তন্মীত্রকে ভীবনার বিষয় করে। (৩) সাঁনন্দ, যাহা লেশমত্র 

রজঃ ও তমোগুণে মিশ্রিত অন্তঃকরণের প্রকাঁশ-শক্তি সব্বগুণকে আশ্রয় 

করিয়। ভাবনা! করে । (৪) অন্নিতা, যাহ। বিশুদ্ধ সত্বগুণকে অবলম্বন 

করিয়! ভাবনা করে| বিক্ষিপ্ত চিত্তেও সমীধি হর; কিন্তু তাহণতে 

বিক্ষেপসংস্কার থাকার জন্য, সেই সমীধি স্থারী হয় না। বিজ্েপ- 

সংস্কার ছার! সমাধি ভাঙ্গির। যাঁর ; কিন্তু একাগগ্রচিত্তে যে সমাধি হয় 

তাহ বিক্ষেপসংস্কার দ্বারা ভাঙ্গিরা যায় না। তাহাতে প্রকৃতির তত্ব 

সকলের জম্যক্-জ্ঞীন হয । যে জ্ঞান হইলে, আর সেই তত্ববিষয়ে 

জানিবার কিছু অবশিষ্ট থাকে ন1। স্থৃতরাং সমাগ-ূপে প্রাকৃতিক 

তত্তজ্ঞান হইলে, পুরুষ হইতে প্রারুতিক-তত্ব যে পৃথক্ তাহারও জ্ঞান 

কুয়। সম্পরজ্ঞাত সমীধিতে বিষয়সন্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, তাহাই সত্ম- 
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জ্ঞান। যাহা সত্যজ্ঞান, তাহা সর্বদা সর্বক্ষণের জন্য চিত্তে. স্থির 
রাখিতে পারিলে, আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করি! মিথ্াজ্ঞান জন্য 

“এতদিন যে কষ্ট পাইতেছিলাম, তাহা দূরীভূত হয়। মিথ্যাজ্ঞানই 
আদ্বীদের, কষ্টের কারণ। রজ্জুকে যতক্ষণ সর্প বলিয়া বোধ হইবে, 
ততক্ষণ ভয়ও থাকিবে; আর বজ্ছুকে রঙ্ছু বলিয়া বোধ হইলে, ভয়ও 
তিরোহিত হর্দা। বিষয়সন্বন্ধে সত্যঙ্ঞান হইলে বিষর যে ছুঃখের 

*হেতুঃ তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এক্ষণে ভ্রাস্তিজ্ঞীনবশতঃ আমরা 

বিষরকে ন্মুখের হেতু বলিয়া মনে করিতেছি | বিষয়কে ছুঃখের হেতু 
' বলির জানিলে, আমাদের 'বিষযসক্তি দূর হইবে এবং বৈরাগ্যলাভেরও 

সুবিধা হইবে। সমাক তত্বজ্ঞান ভিন্ন সম্যগ রূপে বিষরাসক্তি দূর হয় 

না| এই হেতু যাহাতে চিত্ত একাগ্র হর ও সংস্কীরশূন্ত হয়" ও রজ- 

সুঁমোমল দূর হয়, বিধিমতে তাহীর সাধনা করা উচিত । সম্প্রজ্ঞাত 
সর্মধি হইলে আমাদের ছুঃখ দূর হর--কর্মাবন্ধন কাঁটিরা যায় এবং চিত্তের 

নিরোধ অবস্থাকে অভিমুখীন করে; পুস্তকে পাঠ করিয়। এই সমাধি- 
বিবয় নিসংশয়রপে জানা অসন্ভব। নিজে সাধন করিয়া জান। 
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থা । 

বিরাম-প্রত্যরাভ্যাসপূর্ববঃ সংক্কারশেষোইন্যঃ ॥ ১৮। 

বিরামের ষেঁ প্রত্যর, ভাহার অভ্যাসসাধ্য সংস্কার-শেষ-স্বরূপ সমাধি 

অসম্প্রজ্ঞাত। অর্থাৎ চিত্তের সমুদ্র বৃত্তির বিরাম হইলে অর্থাৎ ক্ষর 

হুইলে সংস্কীর-শেষ-স্বরূপ চিত্তনিবৌধকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। 

_ চিত্তে কর্মের সংস্কার থাকিলেই চিন্তে বুস্তির উদয় হইবে। যতদিন 

বিষরাসক্তি থাঁকিবে, ততদিন চিন্তে সংস্কীর পড়িবে | যতদিন বিষয়াসক্তি 
ক্ষ না হইবে, তত্তদ্দিন চিন্তে নৃতন নূতন সংস্কার পড়িবে এবং সেই, 
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স্কীর হইতে পুনরার স্বতি ও আসক্তি জাগিবে। বিষয়াঁস্কির ক্ষরকে 

'বৈরাগা বলে। বাহিরের পাঁচটা জ্ঞানেন্ত্িয়ের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও 

স্পর্শ এই পাঁচটী বিবয়। বাহিরের এই পাঁচটা ইঞ্জিয়কে সংযত কাঁরিয়া* 
আমরা এই পাঁচটা বিষয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি; কিন্ত 
মনোরূপ ষষ্ঠ ইন্জিরে তখনও বিবয়ের আসক্তি রহিয়া গেল। বণীকার- 
ংজ্ঞক বৈরাগা দ্বারা এই মনের আসক্তিও লর হয়। এই মনের 

আসক্তির লয় হইলে, আমর1 বণীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্যের অধিকারী ' 
হইলাম | তংপরে পরাবৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন চিত্ত সর্বপ্রকার, 
বৃদ্ধি হইতে বিরাম লাভ করে। এই পরাবৈপ্লাগা লাভ হইলে, আমরা! 

অসন্প্রজ্ঞাত সমাধি আভ্যাপ করিতে পারি । পরাবৈরাগ্যোে কেন 

অবলম্বন থাকে না| সম্প্রজশত সমাধিত্তে অবলম্বন থাকে | ভ্াাহশকে - 

সবীজ সমীধি বলে। সাধারণ সাধকের আর অধিক জীনিবার আবগ্যঁক 
করে না। ধাহার1! এইসকল কলস বিষয় অধিক জখুনিবার বাঁসনা 
করেন, তাহারা সদ গুরুর লাশ্রর গ্রহণ করিবেন । 

ভবপ্রত্যগো! বিদেহপ্ররুতিলয়ানাম্ ॥ ১৯॥ 

বিদেহ ও প্রকুতিলয়দিগের পুনরায় ভব-প্রত্যর হয় 

বিদেহ অর্থাৎ স্ুলদেহশন্য দেবতী। | ইহার] টিরকাঁলের জন্ত মৃক্ত 

নহেন। *ন্বর্গার ভোগের আপগমে ইহাদের পুনরার ভবপ্রত্যয় হর 

অর্থাৎ এই সংসারে আসিতে হর |" পরাবৈরাগ্য লাভ হইলে সাধক 

স্বর্ভোৌগকেও কাকবিষ্ঠাবং মনে করে এইজন্য ইহাদের আর জন্মগ্রহণ 

করিতে হর না । প্ররুতিলীনদিগের অর্থাৎ প্রক্কতি মধ্যে যাহারা লীন হয় 

(যেমন সানন্দ সমীধি )_ ইহাদিগেরও মুক্তি হয় না। সানন্দ সমাধি 

লাভ করিয়! এই আনপ্দকেই ইহারা নির্মল ব্রহ্মানন্দ মনে করিনা, 
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সাধনার শেষ হইয়াছে মনে ভাবে ও আর সাধনার অগ্রসর হর 'না। 
এইঃসানন্দ সমাধি লাভ করির ইহারা মনে করে বে মানবজীবন কৃতার্থ 

হ্া। ইহারাও এই প্রাকৃতিক আনন্দে মগ্ন হইরা যার এবং 

পুরুষত্বে সাক্ষাৎকারের আবশ্যকতা মনে করে নাঁ। ইহাদের 
পরনবৈরাগা হক্ষ" নাই; যাঙাদের পরাবৈরাগা হইরাছে তাহারা এই 
অখনন্দকে তুচ্ছবোধ করে এবং পুরুবতব সাঁকাৎকারের চেষ্টা করে ও 

অসম্প্রজ্ঞত সমীধিলাভের চেষ্টা করে, বিদেহুলীনদের ও প্রক্ৃতিলীনদের 

গুক্কে হর না। তাহারা পুনরাঁর জন্মগ্রহণ করে। তীহাঁদিগকে পুনরায় 
ভবসংসারে আসিতে হয়। সাধারণ সাধকের ইহা অপেক্ষা অধিক 

জানিবার আবশ্যক লাই | বারা অধিক জানিতে চাছেন, তাহারা 

স্রগুরুর আশ্রর গ্রহণ করিবেন । 

শ্রদ্ধ1-বীর্য্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞাপুববক ইতরেষাম্ ॥২০। 

'শদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রস্ঞ1 এই পীঁচটী উপার অবলম্বন করিয়া 

সাধন করিলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লীভ হর : 

“হেশুম দান আদি কন্ম কর যে সকল । 

,.. শ্রদ্ধা না থাকিলে, পাথ ' সকলি বিফল” 

* অদ্ধীই সকর্প কার্য্যের মূল। শ্রদ্ধা না থাকিলে কোন. কাঁ্যই 
নুসম্পন্ন হয় না। কি ইহলৌকিক কাধ্য, কি পারলৌকিক কার্ধা, শ্রদ্ধ' 

না থাকিলে কোন কার্যে সফলতা হয় না। অশ্রন্ধার সহিত বে কায 

করিবে, তাহ! স্ুসম্পন্ন হইবে না| শ্রন্ধার সহিত কার্ধ্য করিলে মনে 

একটা উৎসাহ থাকে । অশ্রদ্ধার সহিত কার্য করিলে মনে জর্বদাই 

অশ্বচ্ছন্দভাঁব বর্তমান থাকে এবং সে কাঁধ্য করিবার সময় মনে সামান্তও 
উৎসাহ থাকে না। যেন বাধা হইয়া কর্ম করিতে হইতেছে, যেন 
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না করিতে হইলে ভাল হয়। “কতক্ষাণে শেষ হর,” “কতক্ষাণে শেব 
হুয়”» এইরূপ উৎকশ্ঠার ভাব সর্বদ] অস্তঃকরণকে কষ্ট দেয়। শ্রদ্ধার 
সহিত কার্য করিলে কার্যে উৎসাহ বদ্ধিত হর | কার্য করিবার বমর 
সনে আনন্দ হর। সমর যেন কোথা দিয় শীঘ্র ফুরাইরা যাঁয়। এই- 

জন্ঠ শ্রদ্ধ৷ না থাকিলে. তুমি কার্ধ্য করিতে পারিষে-না। গুরু ও 

ব্দাস্তবাক্যে বিশ্বাম না থাকিলে, ধর্মকার্ষযও করিতে পারিবে. না! 

যে ছাত্রের, লেখাপড়ার শ্রদ্ধা নাই, তাহার বিগ্ভাশিক্ষা হইবে না। 

যে বালকের, পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নাই, সে পিত্-আজ্ঞা পালন করিতে 

পারিবে না। বে স্ত্রীর, স্বাধীর প্রতি শ্রদ্ধা নাই, সে ভাল করিরা 

স্বামিসেবা করিতে পারিবে না। যে সাধকের, আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা, 

নাই, তাহার সাঁধনীও ভাল হইবে না| যাহার শ্রীগীতায় শ্রদ্ধা আছ, ' 
সে গীতা শুনিতে ভালবীসে | যাহার শ্রীগীতাত়্ শ্রদ্ধা নাই, সে গীত 
শুনিতে ভালবাসে নী। যদি কাহারও সহিত গীত শুনিতে আসে, 
গীতা শুনিতে বসির তাহার বড় ক হর। যতক্ষণ বসিয়! খাঁকে 

র্বদা ছট্ফটু করে; যেন পলাইতে পারিলেই বাঁচে, তাহার 'গাতা 
শুনা হর না। শ্রদ্ধা পাঁকিলে কার্যে উৎসাহ হর অর্থাৎ বীর্ধ্য হয়। 

যে বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধা থাকে-_-আমরা মে বিবর়ের গুণ আবিষ্ষার' 

করিতে চেষ্টা করি। ধাহার শ্রীকঝে শ্রদ্ধা আছে, তিনি ভীকুষ্ণের 

লীলা পাঠ করিরা সুখী হন | শ্রীকৃষ্ণ কোথায় কি কি লীলা করিরাছেন, 
তাহ] জানিবার জন্ত তাহার প্রীণ ব্যাকুল হর, এবং যতই ত্তীন্তার 
গুণের বিষয় জানিতে পারেন, ততই তীহার প্রতি মুগ্ধ হন। নিত 
ইঞ্টদেবতার গুণাবলী ; তাহার লীলীকথ1) আমরা যতই চিস্তা করি. 

বতই মনে মনে আলোচনা করি, ততই তাহার প্রতি আকৃষ্ট ৯৯, 
ততই তাহার সাধন ভজনে আমাদের শ্রদ্ধা ও উৎসাহ বদ্ধিত হর। 
এইরূপে সাধন করিতে করিতে ক্রমে আমর! তাহার ভাবে ভাবন্িত 
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হইয়া যাই। পূর্বজন্মে যিনি প্রীকৃষ্ণের সাধন ভজন করিয়াছেন, 
্রীুষ্ণ-সন্বন্ধীর সেই সাধনের সংস্কার তীহার চিন্তে অস্কিত আছে, এবং 
ইন্ুজনে অতি বাল্যকাল হইতেই মেই সাধকের চিত্ত অবশভীঁবে 
আপন] *্শাপনি শ্রীুঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। এই সকল শিশু 
ঘি ইহজন্মেঞ্ভ্রীকষ মন্ত্রে দীক্ষিত' হয়, তাহাহইলে, তাহারা সহজে 
ও শরীপ্র মন্ত্রসিদ্ধ হইতে পারিবে । আর অজ্ঞ গুরুৰারা বদি তাহার! 

শক্তিমন্তে দীক্ষিত হয়, তাহাহইলে, তাহাদের এই শক্তিমন্ত্রের সাধন! 
করিতে বড়ই ক্লেশ হইবে এবং ইহজীবনে সে মন্ত্রসদ্ধি লাভ করিতে 

পারিবে না! ু্বজন্মের সংস্কীরানুবারী আমরা ইহজন্মে সংক্কীর লাভ 
করিয়া থাকি । পুর্বজন্মের শ্রদ্ধা অনুযারী আমরা ইহজন্মে শ্রদ্ধা লাঁভ 

কুরিরা থাকি । এই শ্রদ্ধাকে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা বলে। এই স্বাভাবিক 
শ্রদ্ধান্ুয্বরী কাঁধ্য করিলে আমাদের উন্নতি হয়। যাহার যেরূপ সংস্কার 
তাহাকে সেইঙ্গপ কার্যে লাগাইলে সে উন্নতিলাভ করিতে পারে। 

যাহার ডাক্তারী করিবার সংস্কার আছে, তাহাকে ডাক্তীরী শিক্ষার 

লাঁগীঁইর! দও-_সে উন্নতি লাভ করিবে । আর যদি তাহাঁকে মোক্তারী 

শিক্ষা লাগাও, সে উন্নতি করিতে পীরিবে নী। যাহার ব্যবসাদীরী 

সংস্কার, তাহাকে ব্যবসায়ে লাগাইর! দাও; সে উন্নতি করিতে পারিবে । 

'আর তাহাকে পরের চাকুরীতে লাঁগাইলে, সে উন্নতি করিতে পারিবে 
না। “প্রচ্যক পিতামাতা ও অভিভাবকের এই সংস্কীরবিষয়ে জ্ঞান 
পাক! আবশ্তুক এবং যে ছেলের যেরূপ সংস্কার তাহাকে সেইরূপ কাধ্যে 

লাগান আবন্তক। এইরূপ করিতে পারিলে আমাদের দেশের উন্নতি 
হইবে | কাহারও বা কৃষিকার্যে সংস্কীর, কাহারও বাঁ ছুতারের কার্ষো, 

কুঞহারও ব। কামারের কার্যে, কাহারও বা! শ্তাকরার কার্যে, কাহীরও 

বা চিত্রাঙ্কণ কার্য্-_সংস্কীর আছে ॥ পিতামাতা বালকদিগকে তাঙ্কাঁ- 
দের সংস্কারানুযায়ী কার্থ্যে লাগাইলে, সেই বালক বাঁলিকারা সহজেই * 
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সেইসকল কার্ষ্যে উন্নতিলীভ করিবে। আর জোর করিয়া অন্যকার্্যে 

লাগাইলে উন্নতি করিতে পারিবে না বরং অবনতি হইবে। 
বালকেরই ব্রহ্মচ্য্যরক্ষণার উপায় বিধান করিয়া তাহাদের সংস্কীরান্থুযায়ী 

কার্ষ্ে লাগাইয়া! দীও । মুলে সকলেরই ব্রহ্গচর্যয আবশ্যক | 
চিত্তের সংস্কার ছুই প্রকার ।* এক ধর্ম সংস্কার, মীর এক অবশ্থু 

সংস্কীর। বাঁলকরদিগের পূর্বজন্মজাত অধর সংস্কারও থাকিতে পারে । 
যে সকল বালকের অধন্ম সংস্কার আছে, তাহারা বাল্যকণল* হইতেই 

অধন্মাকীর্ধ্য করিতে ভালবাঁসে। এইরূপ বালককে সেই অর্থ সংস্কারে 
উৎসাহ দিতে নাই। তাহাদিগকে ধর্পথে আনিয়া এই অধর্মম সংস্কারকে 

বাধা দিতে হয়| 

শ্রদ্ধা হইতে বীর্ধয হয়! কাঁধ্যে শ্রদ্ধী থাঁকিলে কার্যে উৎসাহ হয়। 

বে কার্যে শ্রদ্ধা নাই, সেই কার্ধে উৎসাহ হয় নী । সে কার্য, করিতে 
বিরক্তি আসে। উৎসাহের সহিত কাঁধ্য করিলে, ঘে কার্যে সফলতা 

লাভ কর! যার, আর কার্যে নিরুৎসাহ আসিলে তাহাতে সফলতা লাভ 

হর না। বীর্ঝযহীন হইলে কার্ধে অলসতা আসে । বীর্যহীনের যোগ- 

সিদ্ধিলাভ হয় না| “নহি বলহীনেন লভ্য2৮। 

বাধ্য ভিন্ন স্বৃতিসাধন হয় না। যাহার বীর্ধ্য যত অধিক তাহার 

স্বতিসীধনও তত সহজে হয়। বীধ্যবান্ বালকের শীঘ্র শীঘ্র পাঠ মুখস্ত 

করিতে পাবে ও তাহা অনেকদিন মনে করিয়া! রাখিতে পারে বীধ্য- 

হীন বালকের! শীঘ শীঘ্র মুখস্থ করিতে পারে না, ও যাহা মুখস্থ করে 

তাহাও শ্ীন্ব ভুলিয়া যায়। স্থৃতিসীধন না করিতে পাঁরিলে, আমরা 

ইহলৌকিক বাঁ পারলৌকিক কোন বিষয়েই উন্নতিলাভ করিতে পারি 
না। স্থৃতি-সাধনই যোগেব্র প্রধান সাধন। পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা 
এই স্থতিসাধন করিতে হব! যাহার চিত্ত যত অধিষ্ক চঞ্চল, তাহার 

স্প্তিস্ীধনেও তত অধিক কষ্ট হয়। যাহার চিত্ব স্থির তাহার স্বৃতি- 
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সাধন শীঘ্র হয়। যাহার চিত্তে বত অধিক সংস্কার, ষত অধিক বাসনা, 

বত অধিক বিষয়ামক্তি, তাহার চিন্ত তত অধিক চঞ্চল। চিত্তকে স্থির 

করিতে হইলে, বিষয়াসক্কি ' কমাইতে হইবে। চর কমাইতে 
পাঞলিলে, বৈরাগ্যলাভ হইবে । এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য সাহায্যে 

ক্ষতিসাধন করিতে হয়। একাগ্রভূমিক চিন্তে স্বতিসীধন সহজে হয়। 
চিন্ত ত্বভীবতঃ সর্বদাই চঞ্চল, এইজন্য জপ করিতে বসিলে একমনে 
জপ. কর যায় না। ছুই মিনিট জপ করিতে না করিতে মনের মধ্যে 
ঈবরয়িক চিস্তা আসিয়া উপস্থিত ভর এবং জপ ভাঙ্গিয়া দেয়। ছুই 

মিনিট “কৃষ্ণ, কৃ” জপ করিতে না করিতে মনের মধ্যে “আলু-পটল” 

আসিরা উপস্থিত হয়! জপে বসিবার সমর প্রতিজ্ঞ করিলাম বে, আজ 

অস্ত্রতঃ ৫ মিনিট কাল একা গ্রমনে একধারায় “কষ কষ” নাম জপ 

করিব $ কিন্ত চিত্তের স্বাভাবিক চঞ্চলতাবশতঃ এই ৫ মিনিটের 

,মধ্যে ১৫ বার*জপ ভাঙ্গর! গেল! প্রথম সাধকদের জপ করিবার 

সমর এইরূপ বিদ্ব উপস্থিত হয় ; কিন্ত তাহাতে নিরাশ হইও না। প্রথম 
প্রথম, সকলেরই এইরূপ হয় । ধাশারা আজ মভাপুরুব বলিয় খ্যাঁতিলীভ 

করিয়াছেন, তীহাাদেরও প্রণম প্রথম এইসকল অস্থুবিধা ভোগ করিতে 

এহইয়াছে। অন্থুবিধা যতই হউক কোনমতে নিরাশ হইও না। চিত্তে 
যতই অন্তচিস্তা উঠুক না কেন, নিরাশ ন! হইয়। জপের মন্ত্র জোর করিয়া 

চিন্তে বলাইবে। যতবারই চিন্তের একা গ্রঞজ্োত ভগ্র হইবে, ততবারই 

পুর্নঃ পুনঃ “কৃষ্ণ” মন্ত্র চিত্তে বসাইবে। বাহিরের বৈষয়িক এঁচস্তীকে 

পুনঃ পুনঃ দূরীভূত করিবে ও পুনঃ পুনঃ এই “ক্ষ” মন্ত্র চিত্তে বসাইবে। 

এইরূপ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিবে, ছুই একদিনের অভ্যাসে হইবে ন1। 
বন্তুকাল অভ্যাস করিতে হইবে । ধৈর্য হাঁরাইলে চলিবে না। ধৈর্য- 
“সহকারে বন্ধুকাল, নিরন্তর ও সবত্বে অভ্যাস করিবে। পুনঃ পুনঃ 
এক বিষয় চিন্তে ধরিয়া রাখিতে পাঁরিলে, জামাদের চিভ এ্রকা গ্রভৃমিক * 
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হয়। একটী বিষয়ের স্মতি অনেকক্ষণ পধ্যন্ত চিত্তে জাগন্ধক রাখিতে 

পাঁরিলে, চিন্ত একা গ্রভূমিক হয়। একাগ্রভূমিক চিত্তে সাততিক স্মৃতি 
বর্তমান থাকে। ইহাঁকেই সমাধি বলে! যখন চিত্তের একটীমাত্র 
চিন্তাধারা বহুক্ষণ পর্যন্ত চিত্তে রক্ষা করিতে পারা বার; যখন সেই 

চিন্তাধারার মধ্যে অন্য কৌন চিন্তা” আসিয়া উপস্থিত-হর না, যখনু এ 

চিন্তাধারা অন্ত কোন চিন্তাধারার দ্বারা ভগ্ন হুয় না, তখন তাহাকে 

“সমীধি” বলা যার ! 

ঈশ্বরতত্ব ও প্ররুতিতন্ব উভরই ধোর বিবয় হইতে পারে? " 

ইঞ্টমন্ত্র জপ ও স্মরণ করিলে চিন্ত একাগ্র হয়, সেইরূপ ভূততন্ব, তক্মাত্রতন্ক, 

ইন্দ্িয়তত্ব, অহসঙ্কীরতত্ব ও বৃদ্ধিতত্ব প্রভৃতির একা গ্রধ্যানেও চিন্ত একাগ্র ' 
হুর। যে কোন একটা বিব় অবলম্বন করি! একা গ্রমনে ধ্যান করিলেই 

চিত্ত একাগ্র হুইবে। তভূততস্বের ধ্যান,_-েমন ইট, কাঠ, পার, 
মাঁটা প্রভৃতি । তন্মাত্রতত্বের ধ্যানবেমন বসতন্ঠত্র, রূপতন্মাত্র, 

প্রভৃতি। সাধারণের পক্ষে ইষ্টমন্্র মানদিক জপ করাই উত্তম। 
সর্বদাই ইষ্টমন্ত্র মানসিক জপ করিবে । কি আহার, কি বিহার, কি 
সাংসারিক কাধ্য এমন কি মলমৃত্রত্যাগকালেও ইষ্টমন্ত্জপ ত্যাগ 

করিবে না। দিবারাত্র ইষ্টমন্ত্রজপ কন্ধিবে' মনকে একদণ্ডের জন্যও 

খালি রাথিবে না। মনকে খালি অবস্থার ব্রাখিলেই মনে কুচিস্ত। 

অবসিয়া! উপস্থিত হইবে | যাহাদের বৈষয়িক কাধ্য বা সাংসারিফ কার্য 

করিতে "হয় না, তাহারা সর্ধদীই জপ লইরা! থাকিবে; আর বাহাদের 

বৈষয়িক কার্য করিতে হয়, তাহারা সেই বৈষগ়িক কা্যটা একমন 

দিয়া একাগ্রভীবে করিবে, তাহাঁহইলে, তাহাদের মনও একাগ্র 

হইবে। যখন যে কাঁধ্য করিবে তাহা একমনে করিবে। যখন 
উঠান ঝঁটি দিবে তখন একমনে আঁট দিবে, কাহারও 'সহিত. গল্প 
করিবে-না লা মনে অন্ত কোন বিষয় চিন্তা করিবে না। যখন নন্ধন 
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কাঁ্য করিবে তখন একমনে রন্ধন কাঁধ্য করিবে, কাহারও 'সহিত 

গল্প করিবে না বা অন্ত কোনদিকে মন দিবে না। যখন পুস্তক পাঠ 

করিবে তখন একমনে পাঠ করিবে । কাহারও সহিত কোন গন্প 

করিবে নম বাঁ অন্ত কোন বিষয় চিন্তা করিবে না। এইরূপে যখন 

যে. কোন কাধ্যুস্ক্ররিবে, তাহা একমনে করিলেই মন একাগ্র হইবে ও 
স্বতিসুধন হইবে। এইব্ূপ করিরা কার্ধা করিতে পাঁরিলেই, তাহাকে 

“য়ৌগযুল্”” কর্ম বলে। পকুরেতে_করহ সংসারের কাজ, হৃদয়েতে 
ভবাব*সেই রস্রাজ ৮” হাত পাঁদিরা কর্ম করিবে কিন্ত মনের মধ্য 
ভগবীনকে বসাইর় রাখিবে। ইহাই যৌগথুক্ত কর্ম। আত্মাকে 
কখনও বিশ্ধৃত হইও না। 'আত্সবিস্বাতিই মভাঁপাপ | সর্বদ1 আত্মস্মতি 

বজার রাখিতে পারিলে, আর কামক্রোধাদি বিপু আমাদের কেন 

অনিষ্ট করিতে পারিবে নী। এইজন্ত স্মতভিমাধন সর্ধীপেক্ষা প্রধান 

সাধন। বহুক্ঠাল সাধন করিরা, বাহার স্মতিসাধন না! হইল, তাহার 
সাধন বৃথী,। স্মৃতিসাধন হইলে, আমাদের চিন্ত প্রসন্ন হয় আমাদের 
চিত্তস্তদ্ধিলীভ হর, আমাদের সত্তশ্ুদ্ধিলীভ হর। এই আত্মস্থিতি যখন 

অত্যন্ত প্রবল হয় অর্থাৎ 'আন্মবিস্বাতি একবারেই হয় না তখন সাধক 

সেই আত্মস্থতিতেই নিমগ্র থাকেন, তখন ইহাকে সমাধি বা সম্প্রজ্ঞীত- 

যৌগ বলে। এইরূপ সাঁধকেরা বাহজ্ঞানহীন হন না কিন্তু সঙ্কল্লহীনচিতে 

বাহ্ধিষর দর্শন, শ্রবণাদি করিরাঁ থাকেন। সম্পূর্ণ উদ্দাসীনভাবে 
বাহৃকার্যের অনুষ্ঠান মাত্র মীত্র করেন। বাহাকণর্যে উহাদের* আসক্তি 
নাই। বাহাকাধ্যের আসক্তিতে ইহার! লিপ্ত হন না». উদদাসীনভাবে 
“বা সাক্ষিমাত্রস্বরূপে ইহারা দেহযাত্রা নির্বাহ করেন। ইহারা দেহ 
9 ইন্দরিয়ের কার্যকে নিজের কীর্ধ্য বলিয়া মনে করেন না। ইহার 

দেহ ও ইন্দ্রিয়ের কার্যে আসক্ত হন নী। মীত্র শরীরধারণোপযোগী 
কৰধ্য করিরা. যান। এইরূপে চিত্গুদ্ধি হইলে, ক্রমে ত্রমমে ইন্দরি্াদিও 
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স্থির'হইয়! অইসে ; সুতরাং বাহ্বিষয়ও আর ইহাদিগকে চঞ্চল করিতে 
পারে না। এইরূপভাবে যে ইন্দ্রিয় নিরোধ, তাহাই প্রকৃত নিরোধ । 
ইহাভে ইন্্িরগণ আপনা আপনিই শীস্ত ও স্তির হয়। বলপুর্ববব 
ইন্জিয়নিরোপ, প্রকৃত নিরোধ নহে; কারণ তাহাতে চিত্তমধ্যে বিষর 
ভ্রমণ করিতে থাকে, তাঁভাতে চিত্তের চঞ্চলত। নিবাঁ হুয় না। জোর 

করিয়। ইন্ডরিয় নিরোর রা চিন্তমধ্যে বৈষয়চিন্তা চলিতে থাকে । 

বখন ইন্দ্রিয়রোধ হইবে এবং চিন্তও শীস্তভাবে অবস্তিতি করিষ্বব, তখন 

তাহাই প্রক্কত ্িরনিরোগ বতছ্দিন চিত্তমধো সংস্কারের প্রবলশ্তী, 
থাকিবে, ততদিন ইহীতে বিষয়চিন্তীও উঠিবে। এই সংস্কার ক্ষর 
করিবার জনা গীতান্তযয়ী কম্মযৌগ করা আবন্তক | ফলকামন! ত্যাগ 
করিয়া, শুদ্ধ ঈশ্বরগীতিল চন্য কম্ম কৰিলে, আমাদের সংস্কার ক্ষয় কয় 
ও চিত্তগুদ্ধি হয় ' 'আর ফ্লকামনা করিয়া! নিজের দেহ বা ইঞ্জিয় তৃপ্তির 

জন্য কন্ম করিলে. সংস্কার ক্ষ না হইয়া আরও বন্ধিত হয়। চিত্তে, 
বতই স্ংক্গার বদ্ধিত হইবে ততই চিঙ চঞ্চল হইবে; আর যতই 

সংঙ্কীর ক্ষয় হইবে ততই চিন্ত স্থির হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয় ও 

শীস্তভাৰ অবলম্বন করিবে । 

অতএব শ্রদ্ধ। হইতে বীর্য হয় এবং বীর্য হইতে শ্থৃতি হয়। এই 

স্থৃতি অচল হইলেই সমাধি হর এবং সমাধি হইতেই প্প্রজ্ঞা” হয়। 
প্রজ্ঞা হইলে এই প্রক্কৃতিতন্বের বখীবৎ সতভ্যজ্ঞান হয়।॥ যে মিধ্যাজ্ঞানে' 

মুগ্ধ হইয়৷ আমরা এতদিন ক্রেশ পাইতেছিলাম, তাহা তিরোহিত কয়। 

বিষয় যে হেয়, তাভা আমরা বুঝিতে পারি এবং বিষয়াসক্তিও ত্যাগ 

করিতে পারি! এইরূপ অবস্থা হইলে এই বিষয় ধিনি দর্শন করিতেছেন, 
সেই ভ্রষট পুরুষে আমাদের স্থিতিলাভ হয়| ইহণাকেই কৈবল্য বদ্ধু। 
ইহাই মোক্ষের উপায়। 4 ও 

১ 
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ক্র ংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥ 

বাঁহারা তীব্র-সংবেগের সহিত সাধন করে তাহাদের সমাধিলীভ ও 

সমাধির ফল কৈবল্যলাভ শীত্ব হয়| 
"সাধন রগ করিবার পুর্বে সাধকের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করা চাই যে, 

“যত্তকিছু বাধা্বিস্থ উপস্থিত হউক না কেন, আমার চিন্ত যতই অধিক 

চঞ্চল হউক নাঁ কেন, দ্মার্মি কঠোরভাবে সাঁধন করিয়া আমার ইন্ছিয়াদি 
জুয় করিব ও আমার চিত্তকে স্থির করির়! সমাধি লাভ করিব |” বনু 

'পুণ্যের ফলে এই মনুষ্যাজন্ম' লাভ হইয়াছে । মনুষ্যজন্েই সাধন! সম্ভব | 
পশুজন্মে সাধন! হয় না। পশুজন্মে পাশবিক কাধা করিয়াছি । যত- 

প্রকার পাশবিক কার্য জগতে আছে, ভাহা! লইরাই অনাদি অনস্তকাল 
হুইতে কাল কাটাইয়াছি। বহু পশুজন্মের পর তবে একটা মনুষ্যজন্ম 
পাওয়া যায়। স্বনুষ্যজন্ম সাধনার জন্য । ননুষ্ঃজন্ম মুক্তির জন্য | মনুষ্য- 

জন্ম পাশবিক আসক্তি ত্যাগ করিবার জন্য। বদি মনুষ্য হইরাও প্শুর 

আচরুণ করি, বদি মনুষ্য হইরাঁও পশুপন্ম আহার, নিদ্রী, ভয় ও ক্রৌধাদি 

লইরনাই এই হূর্লভ জীবনকে নষ্ট করি, তাহাহুইলে, আমাপেক্ষা পাপাস্মা। 
আর কে আছে? একেত মনুষ্যজন্ম দুর্নভ, ততপরে সতসঙ্গ ও সদগুরুলীভ 

আরও ছূর্লভ। এই মনুষ্যজন্ম পাইরা বাহার সংসঙ্গ ও সদ্গুরু লাভ 
"করে, গ্ভাহীদের অপেক্ষা সৌভাগ্যবান আর কে আছে? সংসার ভীষণ 
অবুণ্য সদৃশ । এই অতি ভীবণ সংসারারণ্যে রিপুরূপ ব্যাপ্রা্ি ভয়ঙ্কর 
পশ্গণ সর্বদা! ঘুৰিয়া বেড়ীইতেছে | এই সংসারারণো পতিত 
পপথত্রীস্ত পথিকের মন কি শ্রাস্তি লাভ করিতে পারে? বিশেষ 

সৃজ্যুকীলরূপ সন্ধা! উপস্থিত। রাত্রির ঘোর অন্ধকীরে যেকি ছুরবস্থা 
হিইবে তাহার স্থিরত্াা নাই। এরূপ অবস্থার পণিক কি আর নিশ্চিন্ত 

থাক্লিতে পারে? পুথিকের মন ভয়ে আকুল হইরা যত শীষ্বু সেই অরণ্য * 
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হইতে নিঙ্ষান্ত হইতে পারে, ভীহার চেষ্টা করে; 0 অতি ক্রতভাবে 
পথ অতিক্রম করিবার জন্য অতিমাত্র বাগ্র হয়। সাঁধনরাজ্যে সাধঢুকর, 

সাধনবেগ এইরূপ তীব্র ও প্রবল হুওয়! আবশ্তক, তাহাহইলে, ত তাহার" 
ফলও শীপ্র হয়। সাধনে যাহার প্রবল শ্রদ্ধা আছে, সেই সধধক শীত 
শীপ্ সাফল্যলীভ করে । আর সীধন্ যাহার শ্রদ্ধা অল্পঃক্ষং্রার ফললাঁভিও 

বহুদুর। যেরূপ শ্রদ্ধী ও আগ্রহ সহকারে আমরা কোন কাঁধ্য. করি, 

সেই কার্যের ফলও সেইক্সপ শ্রাপ্ব বা বিলম্বে হয়। যাহার অতাঁব 

বেশী সেই সাধনে শরীপ্র ফললাভ করে। দরিদ্রের সন্তান অর্থকরী বিদ্যার 
শীপ্ব শীগ্র ফললাভ করে; কিন্তু ধনীর সন্তানের ধনের অভাব নাই 

এইজনা তাহার ধনলাভের আশগ্রহও নাই, এইজন্য সে অর্থকরী বিদ্যা- 
জ্জনে ক্কৃতকার্যা হয় না। যাহীর বে বিষয়ে বেণী অভাব, সে সেই. 
বিষয়ে প্রবল তীব্রবেগে কার্ধা করে এবং কার্যের ফলও শ্রীত্ব লাভ 
করে। যাহার ধর্মের আকাঁজ্ষ। প্রবলভাবে মনে জার্গিয়াছে, ধর্মলীভ 

করিবার জন্য যাহার প্রাণ ছটফট করিতেছে ; সংসারের কোন 

বিষয়ে যে শীস্তিলীভ করিতে পাঁরিতেছে না; সংসারের বিষয়গুলি 

যাহার নিকট বিববৎ প্রতীয়মীন হইতেছে । সেই সাধকই ধর্মরীজতে 
শীপ্ৰ শীগ্র ফললাভ করিবে । ধর্মের অভাব মনে না জীগিলে, ধর্শা হয় 

না| ক্ষুধা না পাইলে, খাইর] তৃপ্তি হর না| তৃষ্ণা না পাইলে, জলপানে 
তৃপ্তি হয় না। অনুরোধে টেকীগেলাগেোছের ধর্ম॥। করিলে ধর্মের, 

ফললাভ “হয় না। লোঁকের নিকট মান পাঁইবার জন্য বর্ম করিল, 
ধর্মের ফললাভ হয় না । ধর্মের জন্তই ধর্মের সাধন করিতে হইবে, 

তবেই ধর্মের ফললাভ হইবে । অনেকেই সম্মান লাভের জন্য ধন্মীচরণ 

করে, তাহারা ধর্মে মূল্য জানে না । ধর্ম কেন করিতে হয়, তাহ] জুনে 
না। ধর্ম আমাদের আবশ্তক কেন, তাহা! জানে নী । তাহাদের 
প্রাণে ধর্ম্মেরধঅভাব বোঁধ হয় নাই। তাহারা বিষয় পক্কে এত অর্ধিক 
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নিমগ্ন যে, প্রকৃত ধর্মের আভীস পর্যন্ত পার নাই। ইহারা মোহনিদ্রায় 
এতদূর মগ্ন যে, ধর্ম যে একট। সাধন করিবার জিনিস তাহারা! তাহা 
জার্টেনা। আমাদের কেশে দীক্ষাগ্রহণ প্রথা আছে। দীক্ষাগুরও 

আছে। কিন্ত. অধিকাংশ শিষ্য ও গুরু শ্রাই দীক্ষাসন্বন্ধে কিছুই জানে 

না| তাহারা . _ এট্রাকে বাবসার বুলিয়া জানে । গুরুরা এটাকে 
উদর- -পুরণের এটা ব্যবসায় মাত্র মনে করে। আর শিষ্যের! মনে 
করে যে, পনীক্ষাগ্রহণ না করিলে-_ হাতের জল শুদ্ধ হইবে না”_-তাই 
ত্/হারা-“হীতের জল শুদ্ধ করিবার জন্য দীক্ষাগ্রহণ করে”; স্থৃতরাং 
দ্ীক্ষাঁর ফলও তন্রপ হয়: * বিষয়টী ভীল করিরা ন। বুঝিলে, সে বিষরে 

কেহ ক্ৃতকাঁধ্য হইতে পারে না; বিষয়ের অভাব না হইলে, সেই 
বিষ সে আগ্রহের সহিত গ্র্ণ করে না। যাহার শ্রদ্ধার ভাব যত 

প্রবল, তাহার সাধনফলও তত গীপ্ হয়। 

স্বছ্র-মধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোইহপি বিশেষ ॥ ২২ ॥ 

মৃছু, মধ্যম ও অধিমাত্রতাহেতু ফলেরও বিশেষত্ব হয়। যাহারা 

সাধনে অল্প,.চেষ্টা করে, তাহাদের অল্প ফল হয়। যাহারা মধ্যমরূপ 

চেষ্টা করে, তাহাদের মধ্যমরূপ ফল হর। যাহারা অত্যন্ত অধিক চেষ্টা 

করে, তাহাদের অত্যন্ত অধিক ফল হয়| যাহণর শ্রদ্ধা ঝ| বী্য্য যেরূপ 

কর্ম বা বেশী, তাহার সাধনফলও তদ্রুপ কম বা বেনী হয়। *যাহারা 

প্রবল উৎসাহে ও উদ্ভমে সাধন করে, তাহীরা অতি শ্ীপ্র সাধন ফল পান়্ 

'অর্থাৎ তাহাদের শীভ্রই জমাধি ও কৈবল্য সাধিত হয়। তাহাদের: 
সংচঠারবন্ধনও অতি শীপ্ ছিন হুর | 
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ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা ॥ ২৩ ॥ 

ঈশ্বরপ্রণিধীন হইতেও সমাধিলাভ হয় । 
ভগবানে ভক্তিক্ন সহিত $ সর্ববকর্শুসমর্পণপূর্বক তীহার, আরাধনা 

করিলেও সমীধিলাভ হয়। ভগব্যনে কর্সমপণ নিতাত্ত সহজ নয়। 
আমর! মুখে বলিয়! থাকি ভগবানে কর্পাসমর্পণ করিলাম, কিন্ত. প্রাণের 

সহিত সমর্পণ করি না। মুখস্থ সমপণ করিলে হুইবে না।, গণের 

সহিত সমর্পণ করিতে হইবে। তিনি যে সকল কাধ্য আমাদিগকে 
করিতে আভ্তা করিতেছেন, আমরা প্রাণপণে সেই সকল কার্য সমাধ। 
করিব। তীহার আজ্ঞামত কার্য আমরা করিব। শান্ত্রমুখে তিনি 

আমাদিগকে আদেশ দিতেছেন। শস্্ই ভীহার মুখ। আমর! 
শাস্ত্রান্যারী কর্তব্যসকল পালন করিব। তিনি আমাদিগকে .অশীস্ত্ীর 
কাধ্য করিতে বলেন'না। তিনি আমাদিগকে পাপকার্ত্য করিতে বলেন, 
নাঁ। তিনি আমাদিগকে সংকার্ধাই করিতে বলেন। আমরা সেই 

সৎকার্ধ্য তীহার প্রীতির জন্য করিব । আমাদের ইন্দ্িয়তৃপ্তির জন্য নহে । 
কাহার গ্রীতির জন্য ষে কার্ধা হইবে, তাহ] পুণ্যকার্্য | ছআমাদিগের 
ইন্দরিয়তৃপ্তির জন্য বে কার্য হইবে, তাহা পীঁপকার্-| যেখানে, 
ইন্জিয়তৃপ্তিঃ সেখানে ভগবান্ নাই | যেখানে এই ইন্দিয়তৃপ্তির আসক্তি 
নাই,. সেখানেই ভগবান্। ইন্টিয়তৃপ্তির জন্য কর্ম কৰিলে, “নিজের * 
ভোগবিনীসের জন্য কর্ণ করিলে, তাহা! ভগবানে অপিত হয় নী 

তাহা আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণের শ্রীচরণে অপিত হয়। তাহা কামরিপুর, 
€ক্রাধরিপুর ও লোভাদিরিপুর শ্রীচরণে অপিত হয়; স্ুন্তরাং তাহা 
ভগবানে অপিত হয় না। এইজন্য মুখে বলিতেছি ভগবানে স্বর্ণ 
কত্রিলাম কিন্ত প্রাণে প্রাণে ইন্দ্রিয় ও রিপুগণকে চরিতার্থ করিলাম 
/তাই বলি, সীশ্বরপ্রণিধান ছেলেখেলার জিনিসন্ট্পা। একটী ছেবেকে 
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একটা *খইয়ের মোয়া” দিয় ভূলাইতে পার) কিন্তু ঈশ্বরকে ভুলাঁইতে 
পার না। তুমি যনে করিতেছ, তুমি বড় চালাক; কিন্তু ঈশ্বর 
ষ্ঠোমার চেয়ে বেশী চালাক । তীহাকে ফাঁকি দিবার যো নাই। তিনি 
আমাদের হৃদয়ের সব খবর রাখেন। চালাকি ফালাকি তার কাছে 

, চুলিবে না। _ তুয়ি কালীঘাটে গিয়া, মা কালীকে সওয়া পাঁচ আনার 
ডালা দিয়া তৌমার পাঁচ হাজার টাকার মৌকদ্দমা জিভিতে চাঁও। 

মনে কুর যে মা কালী বড় বোকা, তোমার নিকট অর কিছু খাদ্য 
* পাইয়া ভুলিয়া যাইবে । তাঁইবলি সরল হও । কখরমনোবাক্যে সরল 
হও। সাধনরাজ্য- সরলতার রাজ্য । ইহা! কুটিলতার রাজ্য ননে। 
ভগবান্ ভক্তের সরলতা চান। তিনি কুটিলত। চান না! তোমার 

চিন্ত যতদিন না সরল হইবে, তৌমার চিত্ত বতদদিন না সাত্বিক হইবে__ 
ততদিন তুমি ভগবানে কর্ম অর্পণ করিবার যোগ্যতা লাভ কর নাই। 

'ভোমার ইন্দরিন্ আসক্তি, তোমার বিষয় আসক্তি যভদিন প্রবল থাকিবে 

ততদিন ভুমি ভগবানে কর্মীর করিবার যোগ্যতা লাভ কর নাই। 

তোমার চিত্ত যতদিন না? আসক্তি ত্যাগ করিবে, তোমার যতদিন না 
বৈরাগ্যের উদয় হইবে, ততদিন তুমি ভগবানে কর্খার্পণ করিবার 

অধিকারী হও নাই। ভগবানে কর্মমার্পণ করিতে হইলে, তোমার 

চিন্ত ভগবানের চিত্তে স্কাপন করিতে হইবে । তোমার অপবিত্র চিস্তকে 

কি করিয়া ভগবানের পবিভ্র চিন্তে স্থাপন করিবে । তোমার চিন্তকে 

পবিত্র কর। টচত্তের মধ্যে যেন কোন আবর্জনা বা ময়লানা থাকে 

চিত্তের মধ্যে যেন বিষয় আসক্তি না থাকে! চিত্তের মধ্যে যেন কর্মের 

'ফলকায়ন। না থাকে | চিত্ত যেন শুদ্ধ ঈশ্বরঞ্রীতির জন্যই কর্শ করিতে 

রে। চিত্ত বেন ঈশ্বর-গ্রীতির জন্য কশ্ম করিয়া স্থখী হয়। যখন 
তোমার চিত্তের এইরূপ অবস্থা হইবে, তখন তুমি তোমার চিত্বকে 

ভ্ঞাবানের চিত্তে স্থাপন করিতে পারিবে । একবার চিন্ুকে ভগবানে' 
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নাস্ত করির। আবার যেন ফিরাইয়া লইও না। তুমি একবার ষাহক্ষ 

কিছু দীন কর পুনরায় সেই দানের দ্রব্য ফিরাইয়া লইতে পার না৷ 
তাই বলি, একবার চিত্ত ভগবানকে অর্পণ করিলে, আর তাহ! ফিরাইয়াঁ 

লইতে পার না। যদ্দি ফিরাইর। লও, তাহাহইলে, তোমার, পাঁপ 
হইবে। তাহীহইলে, তোমার ঘোর, নরক হইবে। সুত্র ভগবানে 
অর্পণ করিলে পর্ন, সে চিন্ত আর তোমার থাকিবে না। সে চিত্ত 

ভগবানের হুইবে। সে চিত্তের উপর তোমীর কোন অধিকার থাকিবে 

না। তাহা ভগবর্থনের সম্পূর্ণ অধিকারে আসিবে । তোমার চিত্তের 

উপর তোমার প্রারন্ধ কর্মের সংক্কার আছে। তোমায় সেই প্রীরন্ধ 
কর্্মানুঘাঁয়ী ভোগ করিতে হইবে! সুখের সময় স্থুখভৌগ হইবে এবং 

ঢঃখের সময় ছুঃখভোগ হইবে। এই স্থুখ দুঃখ উভয়ই ভগবানের দান 

বলিরা তোমায় বিনা আপত্তিতে ভোগ করিয়া যাইতে হুইবে। 

তোমাকে মনে করিতে হইবে বে, তৌমার মঙ্গলের জন্যই এই সুখ ছুঃখ 
ভগবান্ তোমার নিকট প্রেরণ করিতেছেন স্খভোগের সময় স্থুখে 
আসক্ত হইতে পারিবে ন। এবং দুঃখ আসিলে সেই দুঃখও বুক পাতিরা 

সন্ভ করিতে হইবে । এই সখ ভুঃখ উভরই ভগবানের দান মনে করিয়া 

সহা করিবার চেষ্টা কর। সহা করিতে শিক্ষা কর। এই সুখ ক্ষিক 
আর এই চঃখও ক্ষণিক'। এই সুখও চিরস্থায়ী নয়, এই ছুংখও চিরস্থারী 

নয়। প্রকৃতির গতিই এইরূপ । কখনও ব! সুখ আসিবে এবং কখনও 

বা দুঃখ আপিবে,_ | | 
|[“কেহ বা তোমারে মাল্য পরাইবে, 
(কেহ বা! তোমারে পদ প্রহ্থারিবে, 
| কিছুতেই চিন্ত-প্রশাস্তি ভেঙ্গনা ) 
টন আনন্দে রহিবে মগন1 1” 

ও তৎ সৎগ্র। (স্বামী বিবেকানন্দ”) 
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তাই বলি, অক্লানবদনে এই সুখ ভ্রঃখ সমভাঁবে বহন কর । 

“সমভাবে সুখ ঢুঃখ করিয়! বহন, 

হে অজ্জুন! বেইজন ব্যথিত ন1 হন, ' 
অমরত্বলীভ তিনি করেন নিশ্চয়, 

এট্রুকলোকে পরলোকে নিত্যানন্দময় ॥৮ 
ৃ ( গীত", কুমারনাথ ) 

, এইভাবে সাধন করিতে পারিলে আমরা ভগবানের অনুগ্রহ লাভ 

*করিণ - ভগবান আমাদের অনুগ্রভ করেন_-একথা সত্য। তবে 
তিনি যাঁকে তাকে অনুগ্রহ করেন না। প্রকুত অনুগ্রহের পাত্রকে 
তিনি অন্তগ্র্ন করেন। এক পিতীর ছয় পুত্র, তিনি সকল পুত্রকেই 
সমভাবে অন্থগ্রছ করেন না! যে পুর পিতীর আক্ছানুযারী কাঁধ্য 
করে, তিনি তাহীকেই অনুগ্রহ কৰিরাঁ থাকেন । আর য়ে পুত্র পিতার, 

অবাঁধা, তিনি*তাহাকে অনুগ্রহ করেন না। আমাদের পরম পিতাও 

সেইরূপভাবে অনুগ্রহ করেন! বে সাধক অলসতা ও বিলীসিতা ত্যাগ 

করিরা, কর্মের ফলকীমনা ত্যাগ করিয়া, কেবল ভগবানের প্রীতির 

জন্ত এবং সমভাবে সকল স্থখ ও নুঃখ বহন করিয়া, নিজের কর্তৃব্য- 

কার্ধাগুলি পুভাবে পালন করিয়া বান, তিনি তাহীকেই অনুগ্রহ করেন । 
আর যে সাধক ভিতরে ভিতরে বিবনীসক্তি রাখির, বাহিরে লৌকদেখান 

ধ্মাকাঁধ্য করে ভগবান্ তাহাকে অনুগ্রহ করেন না বরং নিগ্র 
করেন। যে সাধককে ভগবান্ অনুগ্রহ করেন, তিনি সেই ' সাধকের, 

ভোগের বস্তগুলি ব্রমে ক্রমে সরাইযা দেন। সমুদয় ভোগ্যবস্ত সরিয়া' 
গেলে, নিশ্চিন্ত হইয়া সাধনার সুবিধা হয়| যত অধিক ভোগের দ্রব্য 
্লুখে থাকিবে, তত অধিক সাধনার বি্ব হইবে । অনাদি-কাল হইতে 
আমাদের বিষয়বীসন। এত প্রবল হইয়াছে যে, সহজে এই আসক্তির হাত 

হইতে পরিকণ পাইতে পারি না| বিবয় সন্ুখে থাকিল্লেই আমাদের 
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ইঞ্র্িয়গণকে আকর্ষণ করে। বিষয় সম্মুখে ন! থাকিলে, আমাদের 

ইন্দজ্রির়কে আকর্ষণ করে না। এই বিষয়ের আকর্ষণ বড় বড় যোগীর 
চিন্তকেও চঞ্চল করিয়া বিষয়পথে টীনিয়া লইয়! গিয়াছে । ইন্জিয়ের 
স্বাভাবিক গতিই বিষয়ের দিকে । নিরন্তর ও বহুকীলযাঁবুৎ এই 
বিষয়ের দিকে ধাবিত হুইয়া, ইন্রিয়, অভ্যস্ত হইয়। পড্জিয়াছে, এইছেতু 

ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক গতি-_এই বিষয়ের দিকে যাঁওয়া। ইন্দ্রিয়ের এই 
বাহগতিকে ফ্রিরাট্না অভ্যন্তরদিকে লইয়া ঘাইতে হইবে। বাড্ুদিকে 
বিষয় ও অভ্যন্তরদিকে আত্মা। ইন্দ্রিয়গণকে এই বিষয় ছাড়াইরা 
আত্মীতে সংলগ্ন করিতে হইবে । ইন্দ্রির বিষে সুখ পায় বটে ; কিন্ত 
সে সুখ ক্ষণিক, আর আত্মীনন্দ চিরকালস্থারী। ইন্ত্রিয়কে বিষয় 
ছাড়ান অর্থাৎ বিষয়ের আসক্তি ছাড়ান চাই । বদি বিষয়ের আসক্তি ত্যাগ 

না হয়, ভাহাহইলে, বনে গেলেও সাধন! হইবে না। নগরের মধ্যে 

আমাদের যেমন সন্দেশ, রসগোঁল্লার আসক্তি থাকে ; «বনের মধ্যেও 
সেইরূপ বন্তজাত ফলাদিতে আসক্তি গাঁকিবে। সন্দেশ ও রসগোল্লার 

আসক্তি আমাদের যেরূপ অনিষ্ট করে, অরণ্যজাত ফলাদির আসক্তিও 

সেইরূপ অনিষ্টসাধন করে; এমন কি যদি তোমার একটা খড়িক' 
কখটাতেও আসক্তি থাঁকে তাহাও ক্রমে ক্রমে একটা বৃহৎ সংসার 

স্জন করিবে । বিষয়ীসক্তির কণামাত্র থাকিলে আত্মদর্শন হইবে না । 
মন একটা কিছু না পাইলে বিষরাঁসক্তি ত্যাগ করিতে পারে না, 
এইছেতু মমকে আতর দিকে ফিরাইর1 দাও । মনে যত আয্মাসক্তি 

বদ্ধিত হইবে ততই বিষয়ীসক্তি কমিয়। যাইবে | মনকে কোন কিছু ন। 
দিলে মে বিষরীসত্ভি ত্যাগ করিতে পারিবে না। প্রথম প্রথম একটু 

কষ্ট হইবে কিন্ত পরিশেষে মনকে যতই আত্মার দিকে লইন্সা যাহুব্ 
ততই অফুরন্ত সুখ পাইবে, তখন রিষয়কে কাকবিষ্ঠাবং বোধ হইবে ।: 

“জু্ষন জগতের মান ও উপাঁধিকে অতি তুচ্ছবোধ হইবে৷ সংসানী 
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লোকেরা এই আতত্মানন্দের আভাস পায় নাই, সেইজন্যই বিষয়ানন্দে 
ডুবিয়া থাকে । একবার আত্মানন্দের আভাসমাত্র পাইলেই ক্রমে 
স্বাআীনন্দ লাভের জন্য চেষ্টা আসিবে । যাহারা আদৌ আত্মানন্দ পার 

নাই এবং বিষয়ানন্দে মগ্র হইয়া 'আছে--ভাহারা প্রথমে সৎসঙ্গ করিবে, 
'করিতে কি আত্মীনন্দের আভাস পাইবে। “ক্ষণমিহ সজ্জন 

সঙ্গতিরেক1 ভবতি ভবার্নব তরণে নৌকা” একমাত্র সজ্জন সঙ্গই ভবার্ণব 

পারের*নৌকা স্বরূপ | 
৪ পোপ পপ পা পচ 

ক্লেশ-কর্ম-বিপাকাশয়ৈরপরাস্থৃষটঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বর ॥২৪। 

ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশর বাভীকে স্পর্শ করিতে পারে না, 

ভিনিই-ঈশ্বর | সাধারণ জীবের ক্রেশ, কর্ম, বিপাক ও আশর আছে, 
ঈশ্বরে তাহা* নাই | বিদ্যা, অশ্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই 

প্চটাকে -ক্লেশ বলে। কর্্ম--শুভ এবং অস্তভ। কর্ন জন্য যে স্ুখ বা 
ঃখবূপ ফল হয়, তাহাই বিপাক । সেই বিপাকের অনুরূপ বাসন 
সকল আশয় অর্থাৎ কোন এক বিপাক অনুভূত হইলে সেই অঙ্ুভূতিজাত 
বাসন। সকল আশয় | ইহারা তঃখের কারণ | ইহারা চিত্তে বর্তমান 

থাকিরা আমাদিগকে সুখ ছুঃখ প্রদান করে। ইহারা আত্মীতে নাই 
ন্থুতরাঁং আত্মীর»এইসকল ক্লেশ হুওরা অসম্ভব । তবে আত্মা যখন চিন্তে 
অভিমান করে তখন চিত্তের সুখ হুঃখে, সুখী ও হুঃখীর ন্যার হয়। 

বস্ততঃ আত্মার সুখ ছুঃখ নাই আবার জড়চিত্তেরও সুখ হুঃখ নাই £ 

তবে আত্মা চিত্তে অভিমান স্থাপন করিরা বখন মনে করে, “আমি চিত্ত”, 
পর্ীমি শরীর”, “আমি ইন্দ্রিয়”, তখন আমরা লুখ ছুঃখ বৌধ করি 
নচেৎ বস্ততঃ আমাদের কোন ছুঃখ নাই। আমরা “সচ্চিদানন্দ” |. 
আঁত্ীর নিজের এ 'সকল সুখ দুঃখ নাই চিত্তের লুখপ্ছঃখ আত্মাতে: 
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আরোপ হয় মাত্র । যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদিগের জয় হইলে, রাজার 

জয় হয় এবং দৈনিকদিগের পরাজর হইলে রাজার পরাজয় হয় অথচ 

রাজা! বুন্ধক্ষেত্রে বাইয়া! নিজে যুদ্ধকাঁ্য করেন নাঃ কেবল সৈনিক- 
দিগের জয় পরাজর, রাজার উপর মাঁরোপ হয় মাত্রঃ সেইরুপ.চিত্তের 
সুখ দুঃখ আত্মায় আরোপ হর! * শান্মা প্রকৃতপক্ষে ফলভোক্তা না 
হইয়াও ফলভৌক্তী হরেন। এই সমন্বদর্ধ ক্লেশ ও ফল বাহাঁকে স্পশ 

করিতে পীরে না “তিনিই ঈশ্বর” | দীবাম্মার এই বন্ধন আছে শ্ুতরাং 

জীবাম্মা ঈশ্বর নহে। সাধন করিতে করিতে সাধনের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত 
হইলে জীব “শিব” হইয়1 যার । জীব “ঈপ্বর” হইয়া যার; কিন্ত জীব 

মুক্ত' হইর। ঈশ্বর সদৃশ ' হয়, আর ঈশ্বরের কৌন্ও কালে বন্ধন ছিল ন! 

এবং তিনি সদামুক্ত পুরুষ । জীবকে ত্রিবিদ বন্ধন ছেদন করির! মুদ্ত 

হইতে হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরের কোনও কালে কোন বন্ধন ছিল না। 
ধাহার এইরূপ বন্ধন অতীতকালে ছিল লন, বর্তমীনকষ্টলে নাই, এবং . 

ভবিষ্যৎকালেও থাকিবে না, তিনিই “ঈশ্বর” । ঈশ্বর-সত্ সুম্পূর্ণ নিম্মল 

আর জীব-সত্ব মলিন । বাহার সত্ব বত ধিক নির্মল, তাহার এশ্বপ্যও 
তত অধিক | ধাহীর এখর্ধ্য সর্বাপেক্ষা অধিক অর্থাৎ ধাহা হইতে অধিক 

পরশ্ব্ধ্য আর কাহারও নাই, হয় নাই এবং হইবে নাঁ_তিনিই “ঈশ্বর” | 
জীব সাধন না করিলে খশ্ব্ধ্য প্রীপ্ত হর নী; কিন্তু ঈশ্বরের কোন কালে 
সাধনের আবশ্তক হর নাই এবং তিনি সাধন করেন নাই! 'ভীহার- 

শ্বরধ্য শ্বীভাবিক | সাধন করিতে করিতে জ্ঞানের উদয় হয়| যে 
যত অধিক সাধন করে, তাহার জ্ঞানও তত অধিক হয়। যাহার জ্ঞান 

সর্বাপেক্ষা অধিক, ধাহা1 হইতে 'আধিক জ্ঞান আর কাহারও. নাই-- 

তিনিই “ঈশ্বর” | জীব সাধন দ্বার! জ্ঞানলাভ করে। ঈশ্বরকে সপন 
করিতে হয় নাই । . তাহার জ্ঞান স্বাভাবিক | ্ী 

, স্বর এয .কি বস্ত তাহার ধারণ করা উচিত। ঈশ্বরকে চিন্তা 
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করিতে হইলে, ঈশ্বর বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্তক | সাধারণতঃ 
সাধন! ছুই প্রকার, সাকার .ও নিরাকার । আগে সাকার . সাধন' 
তুঁংপরে নিরাকার সাধনী। কোন অবলম্বন লইয়৷ যে সাধনা, তাহ 
সাকার* সাধনা; আর সর্বপ্রকার অবলম্বন ত্যাগ করিয়! বে সাধনা, 

তাহা নিরাকীরঞআমাধন! | হিন্দুরা সাকার সাধনীও করে এবং নিরাকার 

সাধনীও করে । উচ্চ অবস্থা প্রাপ্তি ভিন্ন নিরাকার সাধনা হর না। 

সং্্রীজ্ঞত-সমাধি পধ্যন্ত সাকার সাধনা । - সন্প্রজ্ঞাত-সমাধির পর 

“নিরাকীর সাধনা করিয়া সাধকেরা কৈবল্য প্রাপ্ত হন। হিন্দুরা 
সাকার মৃষ্ঠি অবলম্বন করির! সাধন করে। এই মুক্তি, মাঁটীর তৈরারীও 
হয় এবং পাথরের তৈয়ারীও হত, গাছপাঁলাও হইতে পারে কিম্বা কৌন 

,চিত্রপটও হইতে পারে। এই মুন্ডি, ইন্জরিয়গ্রীহথ রূপ, রস বা শব্দা্দি 

অবলম্বন করিয়াও হইতে পারে। প্রথমে বাহিরের চক্ষু দ্বারা দশন 

করিয়। অভ্য্দ করিতে হয়। যেমন শশ্রীকঞ্চের রূপ” | অনবরতঃ 

চক্ষু দ্বার শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিতে করিতে সেই রূপ চিত্তে অঙ্কিত হই 
যামু, যখন সেই রূপ চিন্তপটে অধিকক্ষণ পর্য্যস্ত ধরিয়া রাখিতে পারিবে, 

তখন বাহিরের ব্ধপ ত্যাগ করিরা ভিতরে চিত্তে প্রতিষ্ঠিত রূপের ধ্যান 

করিতে পারিবে । চিত্তমধ্যে রূপের লুদৃঢ় প্রতিষ্ঠ! হইলে আমরা! সহজে 
ধ্যান করিতে পারি। আমাদের চিন্ত চঞ্চল, এইজন্য চিত্তে সহজে 
এই ফ্পধ্যান প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি নাঁ। যাহাঁর চিত্ত ষত অধিক 
মলিন, তাহার চিত্ত তত অধিক চঞ্চল, সুতরাং সেই সাধক ততই 
বাহিরের মৃষ্তির বূপকে চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করিতে পীরে না। যাহার 
চিত্ত বত অধিক নির্মল, সে তত অধিকক্ষণ এই রূপকে মাঁনসপটে স্থির 

ার্খয়! চিন্তা কত্পসিতে পারে। তাহার সিদ্ধিও তত শীঘ্র হত্'| . চিন্ত- 

স্থিরতাই আমাদের সিদ্ধি। যার চিত্ত যত অধিক ৯৭ 
তন্ত অধিক সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। চিত্তন্থৈধ্যই সরুল-জাতীয় . 
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সাধনার মুল উদ্দেন্ট । রূপ, রস বা শব্দাদি কোনও একটা, বিষয়, 
মানসপটে অঙ্কিত করিয়া আমরা চিন্তা বা ধান করিতে পারি ॥ 

তাঁহাতেই চিত্ত স্থির হইবে! মানসপটে আমরা। রূপ, বস বা শবার্দির 
যে সু্ষুন্তি চিস্তা করি ভাহাও মুক্তি, তবে তাহা! বাহিরের ন্যায় স্থুলমৃস্ত 
নর়। এইরপ হুম্মর্তি মানসপটে অক্কিত করিয়। ধ্যান ক্মরিলেও তাহশর, 
সাকার সাধন্নীই হয়, তাহার নিরীকার সাধন! হুয় না; কারণ তাহীতে 
রূপ, রস বা শব্ধাদির সু্মৃত্তির অবলম্বন আছে । জগতের * অনেক 
জাতি এইরূপ মানসপটে নুক্স মুদ্তি অবলম্বন গ্রহণ করিয়া ধ্যান করে। 
তাহার! ইহাকে নিরাকার উপাসনা বলে; কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে তাহারাঁও 

সাকার সাধক । প্রকৃতির চতুব্বিংশতি তত্বের কৌন একতন্ব অবলম্বন 
করিয়া সাঁধনা করিলে, ভুমি সাকার সাধক। প্রকৃতির চতুব্বিংশতি 
তত্বের মধ্যে তুমি স্থল ক্ষিতি, অপ বা তেজাদির সাধনা কর ব1 কুঙ্ম 

ইঞ্জিয়। মন বা বুদ্ধাদির সাধনা কর-_-এ সকলই বিষয়-__এ সকলই 
সুপ্তি, অতএব তুমি মৃত্তি হইতে অব্যাহতি পাইলে কই? যতক্ষণ তোমার, 
মানসপটে মৃত্তি থাকিবে ততক্ষণ তুমি মৃত্তির উপাসক, ততক্ষণ ভুমি 
সাকীর উপাসক | এই সাকার উপাসনা করিতে করিতে বখন খুব 
অগ্রসরগহইবে, তখন তোমার সমাধি হইবে; ইহাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি 
বলে। এই সমন্ন চিত্ত খুব পরিষ্কার হর! চিত্ত মল-বিহীন হয়, চিতে 
বিষয়াসক্তি আদৌ থাকে না পরবৈরাগ্য লাভ হয়| যে দার্ধক এই 
অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তিনি নিরাকার সাধনার উপযোগী। তাহা না 
হইলে, তুমি নিরাকার সাধকের ভান করিলে, তোমীর কোন লাভ, 
হইবে না। এই সকল কারণে, সাধনা করিতে হইলে, ঈশ্বর বিষয়ে, 

কিছু জ্ঞান থাকা আবন্তক | যে পুরুষের প্শ্বর্ধ্য সর্বাপেক্ষা! অধিক ; 

, যে পুরুষের জান সর্বাপেক্ষ। অধিক, যে পুরুষের সর্বজ্তা সর্বাপেক্ষা 
“অন্িক-তিমিই ঈশ্বর | ঈশ্বর প্রধান পুরুষ নহেন। তিনি প্রবীন, 
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ও পুরুষ দ্বারা নির্টিত | জশ্বর একটী উপাধি। এই ঈশ্বরের কখনও 
কোন বন্ধন হয় নাই এবং তীহাকে কখনও সাধনদ্বার! বন্ধন হইতে 
ত্র হইতে হয় নাই । এই ঈশ্বরকে এরশ্বর্ধ্য, জ্ঞান ও সর্বঙজ্ঞতা উপার্জন 
কন্ধিতে হুয় নাই। ইহা! তাহাতে স্বীভাবিক | এই ঈশ্বর কখনও 

সে নাই তিনি সর্বদা লিশ্মল। এই সদা-নিন্সল, সর্বৈশ্বর্্য- 
, সর্বরজ্ান-সম্প ও সর্বজ্ঞতা-সম্পনন ঈশ্বরের ভীব মনে প্রতিষ্ঠ। 

'করিতে ক্রয় । তোমায় সেই ইঠ্রমষ্তিকে অবলম্বন করিয়। এইরূপ ঈশ্বরের 
ভাবে 'ভীবান্বিত হইতে হইবে । সাকার পুজা নিন্দনীয় নর । আগে 
সাকাঁর সাধনায় উত্তীর্ণ ন! হইলে নিরাকার সাধনা হুর না। একেবারেই 
গাছের আগ্ডালে লাফাইয়! উঠা যাঁর না। গাছের গোঁড়া অবলম্বন 

করিয়। উঠিতে হয় । 

তত্র নিরতিশয়ং সর্ববজ্ঞবীজম্ ॥ ২৫ ॥ 

এই উঈন্থরে র্বজ্তার বীজ নিরতিশয়ন্ব প্রাপ্ত হইর়াছে। সাধন! 
করিতে করিতে আমাঁদের অতীক্র্রিয় জ্ঞান হয় অর্থাৎ ইন্দ্িরাতীত বিষয়- 

জ্ঞান হর। চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের স্থুলজ্ঞান 

হর মাত্র, কিন্ত হুষ্াজ্ঞান হয় না। এই অনৃষ্ত আকাশের মধ্যে কত 

শত রূপ ভাসিরা বেড়াইতেছে, তাহা! আমরা স্কুল চক্ষু সাহায্যে দেখিতে 
পাঁই না। সাধন্ন করিতে করিতে সুক্ষ চক্ষু, সুক্ষ কর্ণ, সুল্ধ নার্সকাদির 

আবির্ভাব হয়। তখন সাধক কত রকম দেবদেবীর মুর্তি ও জ্যোতি 

প্রভৃতি দর্শন করিতে পান, কত রকম দিব্য আস্বাদ ও দিব্য গন্ধ গ্রহণ 

কর্পিতে পান | এই সকল দিব্য রূপ, রস ও গন্ধ জর্বদখই আকাশে 

রিয়া বেড়াইতেছে। তোমার উপযুক্ত ুল্ম চক্ষু, কর্ণ ও নাসিক 

হইহলই তাহাদিগকে দেখিতে, শুনিতে ও আত্রাণ করিতে পারিবে 1," 
১, 
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এইপ্রকারে ক্রমে ক্রমে যতই সাধনায় অগ্রসর হইতে থাকিবে, ততই 
প্রকৃতির হুক্স, হুলক্তর, ও সুক্মতম সৃষ্টি দর্শন করিতে পারিবে এবং 
ক্রমে ক্রমে তোমার সর্বজ্ঞতা শক্তিরও বৃদ্ধি হইবে। উচ্চ সাধকণের 
সকলেরই কিছু নাকিছু সর্ধজ্ঞত1 শক্তি আছে; তবে কাহারও কম 
এবং কাহারও বেশী। যে পুকুয়ে এই সর্বজ্ঞতা শক্তি সর্বাপেক্ষা 
অধিক--তিনিই ঈশ্বর । 

সাধন না করিলে, সর্কজ্ঞত। শক্তি পাওয়া বায় না। বিল্লা সাধনে 

জ্ঞান হয় না। আমাদের চিত্ত, রজঃ ও তমোগুণে পূর্ণ। যে চিত্ত, 

রজঃ ও তমোগুণে পূর্ণ, তাহাতে জ্ঞান বদ্ধিত হয় না। সাত্বিক চিন্তে 
জ্ঞান বদ্ধিত ভ্য়। বখন চিত্ত পূর্ণ সান্বিক হর, তখন পূর্ণজ্ঞান প্রকাশ 
পার। সত্বগুণ প্রকাশ করে। সাধনা দ্বারা রজঃ ও তমোমল দূরীভূত 

হইলে, চিত্তে সত্বগুণের আধিক্য হয় ও চিত্তস্থর্য সম্পাদিত হয়, তখন 
জ্ঞান প্রকাশিত হয়| যাহার চিত্ত ষত অধিক সাত্বিক ও স্থির, তাহার 
জ্ঞানও তত অধিক এবং সে তত অধিক সুখী | যাহার চিত্তে সত্বগ্ুণ 

কম, তাহার জ্ঞানও কম এবং সে কমস্্রথী। চিত্তে যতই সত্বগুণের 

বুদ্ধি হইবে, ততই চিত্রপ্রসাদ বা আত্মপ্রসাদ লাভ হইবে। সাধন 

করিতে করিতে, এইরূপভাবে, চিত্ত পরিষ্ণীর কর, তুমি মুক্ত হইর! 
বাইবে। মুক্ত হইবার পর জগতের কাধ্য ভাল করিয়া করিতে 
পারিবে । নিজে মুক্ত হুইয়। অপরকে মুক্তির পথ দেখাইয়াঁদিবে। - 
একপ্রক্ণর সাধক আছেন, তাহারা মুক্তির পর চিরবিশ্রাস্তি লীভ 
করিরার ইচ্ছা! করেন, এরূপ সাধক দেহপাতের পর আর দেহ গ্রহণ 

করেন না। আবার আর একপ্রকার সাধক আছেন, ধাহার। দেহ- 

পাঁতের পর লোৌকহিতকর কার্য্ের জন্য পুনরায় দেহধারণ করেন বং 

পুনরায় নৃতন চিত্ত-নিন্শীণ করিয়া, সেই চিত্তানুষায়ী কাধ্য করেন। 
উনারা আসক্তিবিহীন হইয়া কার্য করেন। আমাদের ভ্তাক ইহাহদর 
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কাধ্যে কোন আসক্তি নাই; সুতরাং ইহাদের কার্ধ্যে ইহার! বন্ধন 
প্রাপ্ত হন না। ইহার! স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বেচ্ছা 

অভিলিষিত কাল যাবৎ জগতে পরিভ্রমণ করেন ও কার্্যশেষে দেহত্যাগ 

করেন। ইহাদিগকে “নির্মাণ-চিত্ত যোগী” বলে। ইহারা আমাদের 

তাঁর চিন্তার! বন্ধ হুন না| 
ও 

পূর্্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাহ ॥ ২৬ ॥ 
সেই ঈশ্বর সর্বগুরুর গুরু এবং তিনি সর্বকালেই বর্তমান আছেন | 

অপরাপর গুরুগণ কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন ; কিন্তু ঈশ্বর কালের দ্বারা 
ঝআবচ্ছিন্ন নছেন। তিনি" সর্বকীলেই ছিলেন, এখনও আছেন এবং 

ভবিম্যতেও থাকিবেন । 

তন্ত বা্কঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥ 

তীহার বাক প্রণব | 
প্রণবের বাচ্য শশ্বর এবং ঈশ্বরের বাঁচক প্রণব বাগু। তাহার 

'অনন্ত স্থষ্টি। এই অনন্ত স্থষ্টির মধ্যে তিনি অনম্তভীবে ক্রীড়া করি- 

তেছেন। মন্ুষও যেমন তাহার সৃষ্টি; ছাগল, গরুও তন্ত্রপ তাহার 

স্ষ্টি। *মনুষ্যের মধ্যে তিনি মনুষ্যরূপে ক্রীড়ী করেন এবং ছাগল ও গরুর 

মধ্যে তিনি ছাগল ও গরুনূপে ক্রীড়া করেন। স্থুলস্থষ্টির মধ্যে তিনি 
যেমন আছেন, আবার সুক্সস্ষ্কির মধ্যেও তিনি তেমন আছেন। 

আমর! স্থুলনৃষ্টি, তাই তিনি স্থল আকার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে 

কত্যর্থ করেন। স্থুলমনুষ্যলীকে তিনি যেমন আছেন, নুঙ্ষমদেব- 
লোকেও ভিনি তেমন আছেন। স্থুলমানব সহজে কুষ্মের ধারণ। করিতে 
পাল্পে না। তাই স্কুল অবলম্বনে আমাদের উশ্বরপূজা | তাই. স্থুলদব্য ,' 
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প্রদানে আমরা তাহার সন্তোষ সাধন করি। তিনি সর্বস্থলেই বর্তমান 
আছেন। তিনি মন্গুযুামধ্যেও আছেন তাই মানুষের সেবা করিয়! 
আমরা ভগবংসেব। হইল বলিয়া মনে করি। তিনি গরুর মধ্যেও 

আছেন ভাই গোসেবা করিয়া আমরা ভগবানের সেবা, করিলাম 
বলি! মনে কর্ি। তিনি বৃক্ষের মধ্যেও আছেন, তাই বৃক্ষকে ভগবান্ 

জ্ঞান করিয়া আমর! বৃক্ষের সেবা করিরা থাকি। আমরা স্থল অন্ন 
ভালবাসি, তাই তাহাকে স্থুল অন্ন নিবেদন করি। আমরা! স্থুলশব্ 

ভালবাসি, তাই স্থুলশব্দ দ্বারা তীহাাকে আহ্বান করি! ভগবান্ হুক্ষু, 
সস্তর এবং হুল্মতম হইতেও অধিক শুঙ্ষ ।' আমরা এই স্থুলশবন্বার' 
সাধন করিয়?, এই স্ুলশব্দের অর্থ চিন্তা করিরা, আমাদের চিস্তীশক্তির 
মধ্যে ক্রমশঃ সুক্মবিষয় ধারণা করিবার শক্তিকে পরিবদ্ধিতি করি! 
সুক্ষ এ্রশ্বরিকভাব গ্রহণ করিবার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের 
চিত্ত স্থুলবিষয় গ্রহণ করিতে এতদূর অভ্যস্ত হইয়াছে, ষে, সে আর 
সুক্কবিষয় গ্রহণ করিতে পারে না।. এইজ্ন্য স্থুল মন্ত্রশবের উচ্চীরণে' 
ও সেই মন্ত্রীর্ঘ চিন্তা করিতে করিতে আমাদের স্থলে আকর্ষণ কমিনাঁ 
ষার ও ক্রমশঃ হুক্ষ্ের ধারণাশক্তি বদ্ধিত হয়। ্ক্মের ধারণাশক্তি. 

না হইলে, সুক্ষ ভগবস্তীব গ্রহণ কর! অসম্ভব । ভগবানের ধ্যান করিস্ডে 
হইলে, ভগবন্ভীবে ভাবিত হইতে হর । স্ুক্স ভগবানের ধ্যখনের জন্য, 
সুক্ষ ভগবস্ভীবে ভীবিত হইবার জন্য, আমর! স্থলশবরূপ মন্ত্রের সাহায্য 

গ্রহণ করির। থাকি। ইট্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ও তাঙ্থান্স অর্থ চিন্ত। 
করিতে করিতে, আমাদের চিত্ত পরিফণাঁর হয় এবং আমরা হুক্ষধ্যানের, 

অধিকারী হই। .শুদ্ধ ভগবস্তাব জীনিলেই জীবন ক্ৃতার্থ হয় না. 
ভগবন্ীবে নিমগ্ন. হইতে 'হইবে। ভগবন্তাবে তন্বুয় হইতে হইবে, 
তখন জীবন কৃতার্থ হইবে। এই ভগবদ্ভীবে তন্ময় হইতে হইলে, 
শু মন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া জপ ও ধ্যান করিতে হইবে? ও-ত্ব+ 
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উ+ম্ অ-্পীলনশক্তি-_বিষু,। উন-্সংহারশক্তি-_শিব এবং মৃ_ 

স্থজনশক্তি-_ব্রন্ধা। এই পালন-শক্তি বিষণ, সংহার-শক্ি শিব ও হ্থজন- 
ঈর্তিৎ ত্রহ্ধা, ধাহার দ্বার! প্রকাশিত হইয়াছে, তিনিই ঈশ্বর । এ 
প্রণবকে এশরেষ্টমন্ত্র বল! হুইয়াছে বলির! অন্ঠান্ত মন্ত্রকে নিকৃষ্ট বলা! হইল 
না,. তবে প্রণব মন্ত্র সকলের শীর্ষস্থানীয় । নিষ্শ্রেণীর সাধক এই প্রণব 
মন্ত্রের অধিকারী নহেেন। , উচ্চশ্রেণীর সীধকেরাই এই প্রণবমন্ত্রের অধি- 
কারী “সাধক যখন ইন্রিয়াদি জয় করিয়া চিত্ত শুদ্ধ করিতে সক্ষম 
হইবেন, তখন তিনি প্রণবের অধিকারী। সাধক যখন নিশ্মলচিন্ত 

হইয়! ব্রাহ্মণ হইবেন, তখন তিনি প্রণবের অধিকারী | এইজন্য সাধারণ 
লোঁকে বলে, ব্রাহ্গণ ভিন্ন গ্রণব জপ নিষেধ । ইনার অর্থ_গলায় 
(তাঁওরাল! ব্রাহ্মণ নহে; কিন্ত ব্রাহ্ষণের গুণবিশিষ্ট মানব । বদি 
পৈডাওয়ালা ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রাহ্মণের গুণপ্রাপ্ত না হইব চগ্ডালের 
 গুণপ্রাপ্তি হয়, * তাহাহইলে, সেও প্রণবের অধিকরী নহে। আর 

বদি চণ্ডালের সন্তান, চগ্ডালের গুণপ্রাপ্ত ন! হইব! ব্রাহ্মণের গুণপ্রীপ্ত 

হর, তাহাহইশ্রল, সেও প্রণবের অধিকারী হয়। যাহার চিত্ত বত 

ধিক পরিষ্কৃত হইয়াছে, যান্নার চিন্ত যত অধিক স্থির হইয়াছে, যাহার. 
চিত্ত যত অধিক রজঃ ও তমোভীন হইয়াছে, যাহার চিত্ত যত অধিক 

সদগুণ-বিশিষ্ট হইয়াছে, দে তত অপ্বিক ত্রাঙ্গণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, 
"মে তত' অধিক প্রুণবের (৪) জপের অধিকারী হইয়াছে। 

মন্ত্রজপ করিলে ইষ্টদেবতা তুষ্ট হন ও আমাদিগের প্রতি* অনুগ্রহ 
করেন-_এইটী আমাদের ধারণা, কিন্তু ইষ্টদেব আমাদের প্রতি চির- 

প্রসন্ন এবং তিনি আমাদিগকে চিরকালই অনুগ্রহ 'করিতেছেন, কিন্তু 
আধরা তাহার সেই চিরপ্রসন্নতর ধারণী করিতে পারি না। মলিন 
চিত, ইঞ্টের -প্রসন্নভাবের ধারণ হয় না। চিত যতই পরিষ্ণার হইবে, 
ততই তীহার প্রসন্নভীবের ধারণ! হইবে.। জপ করিতে করিতে যখন * 



সপন 

৬ , মেয়েদের পাতঞ্জল। 

মনে আনন্দের উৎপত্তি হইবে, তখন বুঝিবে যে, ইষ্টদেব প্রসন্ন 

হইয়াছেন | 'ইষ্টদেবের প্রসননতা আমরা মনের মধ্যে অনুভব করিতে 

পারি। জপ করিয়া নিজের মন প্রসন্ন হইলেই বুঝিতে, হইবে" যে, 
ইষ্টদেব প্রসন্ন হইয়াছেন। জপ করিয়া যাহার! মনে আনন্দ পায় না, 

তাহাদের মন মলিন ও চঞ্চল। মনকে পরিষ্ণানন কর _ মনে স্থখ 

পীইবে। বিষয়াসক্তিই মনের মলিনতা। যাহার বিষয়াসক্তি যত 
কমিয়াছে; তাহার মন তত অধিক পরিষ্কার হইয়াছে এন্বং তাহার 

ঈশ্বরীসক্তিও তত অধিক বদ্ধিত হইয়াছে । বিষয়াসক্তি যতই কমিধে, 
ঈশ্বরাসক্তি ততই বদ্ধিত হইবে এবং অবশেষে বিষরাসক্তি শূন্য হইলে, 
ঈশ্বরাঁসক্তি পূর্ণ হর এবং তখন ঈশ্বরে মন একেবারে নিমগ্ন হইয়া 
সমাধি সাধিত হয় ৃ 

ষাহার সহিত অধিকদিন বসবাস হর, সে আমাদের আপনার হন 

ও আপনার লৌকও যদি দুরদেশে বাস করে, তাহাহইলে, সেও পর 
হইরা বায় । বহুকাল একসঙ্গে বসবাসের ফল এইরূপ হয়। আমরা 

বহুকাল বিষর লইয়া বসবাস করিয়াছি, এইজন্য বিষয় আমাদের আপনার, 

হুইয়াছে। আমরা বুকাল ঈশ্বর হইতে দুরে অবস্থান করিতেছি, 
এইজন্য ঈশ্বর আমাদের পর হইয়াছেন। আবার ঈশ্বরের নিকট বাস 
করিবার চেষ্টা কর, তিনি তোমার আপনার হইবেন। ঈশ্বরের 
নিকট বাস করা অর্থাৎ মনে মনে প্রণব জপ করা । কঠোর 'উৎসাহ 

ও উদ্ভমের সহিত মন্ত্রজপ কর, তিনি তোমার আপনার হইয়া যাইবেন। 

প্রথম প্রথম জপ ভাঙ্গিরা যাইবে, তাহাতে নিরাশ হইও না। ধৈর্য্য 
ধরিয়া বনুকীল পর্য্যস্ত, নিরম্তর অর্থভাবনীর সহিত জপ কর তোমার 

মনস্কামনা পূর্ণ হইবে । বহুকাল এইরূপ জপ.ও ধন লইয়! থাক্ষিলে 
তোমার চেতনার উদয় হইবে-ইহাকে প্রত্যক-চেতনাধিগম বলে। 
যখন তোমার খ্রেইয়প অবস্থা হইবে, তখন বিষয়ভোৌগ আর তোমার 
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সাধনার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারিবে না; তখন তোমার বিষরভোগে 

অরুচি হইবে; তখন বিষয়ভৌগে কষ্ট হইবে এবং ইষ্টের ধান ও 

'সম্ভাধি লইয়া পাঁকিতে ভাল লাগিবে এবং তখন তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া 
সাধন করিতে পারিবে । বিষয়ের প্রতিকৃলে এবং চৈতন্তের অনুকূলে 
ঘখুন চেতনাঞ্ধাবিত হর, তখন তাহ'কে প্রত্যক্-চেতনা কহে । 

শুঁকার জপই শ্রেষ্ঠ জপ। গুকার জপে আমাদের শারীরিক চাঞ্চল্য 
আদৌ চ্হয় না। শরীর নিশ্চল ও স্থির না হইলে ধ্যান বা সমাধির 

'ুবিধী হয় না। ব্যপ্জনবর্ণ উচ্চারণে আমাদের দত্ত, ওষ্ঠ ও কণ্ঠ 

প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় অর্থাৎ এ সকল স্থীনের ক্রিয়া হয়। 

ক্রিয়া হইলেই এঁ সকুল স্থান চঞ্চল হয়। মানসিক জপে এঁ সকল 
স্তানের ক্রিয়া হয় না 'বটে; কিন্তু অভ্যন্তরে মানসিক আ্োতের একটা 

ক্রিয়া ও চঞ্চলতা থাকে । গুকার জপে এ সকল চঞ্চলতা৷ থাকে না। 
গুকার জপ এঁকতাঁনভাবে খুব সহজে হয়-_অন্ত জপ একতাঁনভাবে হয় 
না। স্বর্বর্ণকে যেমন একতানভীবে উচ্চারণ করিতে পারি, ব্যঞ্নবর্ণকে 

সেন্তাবে পারি না, বাঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করিতে অনেক বাকৃশক্তির ব্যয় 
হয়। গুঁকারের শেষে ম্ আছে, তাহা আনুনীস্ক ম্কারের শব্দ 
তাহাও বিন। প্রযত্বে একতানভাবে অতি সহজে উচ্চারিত হয়। এইজন্য 
চিন্তকে একতান করিবার জন্য গু শব সর্বাপেক্ষ। শ্রেন্ঠ | এই শব্দ 
উচ্চারণ জন্য দত্ত বা ওষ্ঠাদির সাহায্যের অপেক্ষা নাই। এই সকল 
কারণে গুকার জপ- _সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ জপ | ই 

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮॥ 

সেই কারের জপ-ও তাহার অর্থ চিন্তা করিবে। 
সাধারণ মূর্খ গুরুগণ, এই জপ কেন করে, কাহার উদ্দেশে করে, 



পেশি 

এবং করিলেই বা কি ফল হয়, ভাহা আদৌ জানে না। ন্দর্থ ন! 
জানিরা, অর্থের ভাঁবন। না করিয়া মন্ত্র জপ করিলে, ময়ন] পধর্থীর স্তায় 
জপ করা হয় বটে কিস্ত জপের ফল হয় না। এই জপকিরূপে কৰিতে 

হয় অনেকে জানে না। অনেকে গঙ্গারঘাটে বসিয়া হ'তে মালা 
ঘুরাইতেছে, আর মুখে আর একজনের সঙ্গে পরনিন্দা.ও পরকুৎসার 
আলোচনা করিতেছে । এরূপ জপে ফল হয় না। মন্ত্রের অর্থ-ভীবনাই 
জপের প্রধান উদ্দেন্ট | হাতে মাল! ঘুরাইরা যাওয়া! কঠিন নহে। 
মন্ত্রের অর্থভীবন! ন। করিলে কিছুই হইবে না। মূর্খ গুরুগণ শিষ্যাকে 
বীজমন্ত্র, প্রণামমন্ত্র বা ধ্যানমন্ত্ত কোন মস্ত্রেরইে অর্থ বলিয়। দের ন। 

সম্ভবতঃ তাহার! ইহা! নিজেরাই জানে না। ূর্থ গুরুত্বারা দীক্ষিত অনেক 
শিষ্যকে আমরা এবিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছি,। 

কাহারও কাহারও প্রার ৩০1৪* বৎসর দীক্ষাকাধ্য হইয়! গিয়াছে এবং 

এযাবৎ সে তাহার গুরুকে তার ন্যাধ্য প্রাপ্যও দিয় আসিয়াছে; কিন্তু 

তাহার! এযাঁবৎ শিষ্যকে এই সকল মন্ত্রের অর্থ বলিয়৷ দেয় নাই, এমন 

কি অনেক গুরু এই সকল মন্ত্রের বিশ্তদ্ধ উচ্চারণ পর্য্যন্ত করিতে পারে 
না এবং শিষ্যদেরও সেইরূপ অশুদ্ধ জ্ঞান দিরাছে। আনেক শিষ্য 
পধ্যায়েনিত্যং এইস্থলে প্ধ্যায়েত্যং” বলিয়া! কায সমাধ! করে । 

কেহ কোন শব্দ উচ্চারণ করিলে সেই শব্দ শ্রবণ করিবার সঙ্গে 

সঙ্গেই সেই শবের অর্থ বুঝিতে পারি এবং সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়। 
মনে কর' কেহ “গরু” এই শব্দ উচ্চারণ করিল এবং আমরাও তাঁভা 

শুনিতে পাইলাম | আমর ষে শব্মাত্রটী শুনির] ক্ষান্ত হইলাম, তাহা 
নহে । গরু শব্ধ শুনিয়া আমাদের মনে গরুর চারি পা, ছুইটী শিং 
প্রভৃতি অঙ্গাবয়ব যুগপৎ উদিত হইল। সেইরূপ ঘমন্ত্র উচ্চারণ কির! 
অস্ত্রের অর্থ ও জ্ঞান হওয়।! আবন্তক | পারখীতেও শব্বকরে। আমরা 

'পাখীর শব্দমাত্র শুনি; কিন্তুপাখী কি বলিতেছে সেই বিষয়ের জখন 

তি শেয়েদের পাতঞ্জল। 



সমাধি পাদঃ--২৮শ ূত্র | ৮৯ 

প্সীয়াদের হর না| যাহারা এইরূপে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, মন্ত্রের শব্দমাত্র 
শ্রবণ করে অথচ সেই শবের অর্থজান হয় না_তাহাদের জপ কর! 

'বু্ধী। মন্ত্রের অর্থজ্ঞান হওয়াই সর্বাপেক্ষ। ক্গণবন্তক | মন্্ীর্থ ইষ্ট 

সন্ব্ধীয় রিষয় চিন্তা করিতে করিতে সেই ইঞ্টের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হর, 
সেই ইষ্টের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা হুয়। এই ঘনিষ্ঠতা ক্রমে বৃদ্ধি 
পাইয়া আমরা ইষ্টরের ভাবে ভাবান্বিত হইয়া যাই এবং পরিশেষে 

সেইন্ডারে মগ্ন হইয়া তন্ময় অবস্থা প্রাপ্ত হুই। জপ করিতে করিতে 
প্ল্যান হর এবং ধ্যান করিতে করিতে তন্ময় অবস্থা হয়। এই তন্ময় 

অবস্থাই সমাধি। এই তন্ময় অবস্থা! কীহারও খুব গাঢ় এবং কাহারও 
বা পাতলা । এই তন্ময় অবস্থা কাহারও অনেকক্ষণ থাকে, কাহারও বা 

অল্লক্ষণ থাকে । যাহার চিত্তে বত অধিক বিক্ষেপ, তাহার তন্মর অবস্থা 

তিত অন্লক্ষণ থাকে | যাহার চিত্তে রজৌগুণ যত অধিক, যাহার চিন্ত 
যত অধিক চঞ্চল, তাহার এই তন্ময় অবস্থা তত অক্লক্ষণ স্থারী হয়। 

উত্তমরূপে ঈশ্বরের ধারণ। না হইলে, ইষ্টের ধারণ! হয় ন!। 

প্রত্যেকের ইষ্টদেবতা সেই একই জশ্বর। শ্রীকীলীও ধিনি, শ্রীকৃষ্ণ 
তিনি আর শ্রীমহেশ্বরও তিনি | সেই একই ঈশ্বর, নানারূপে ভক্তহৃদরে 
বিরাজ করেন। যিনি হিন্দুর ঈশ্বর, তিনিই মুসলমানের ঈশ্বর এবং 

তিনিই খ্রীষ্টান ও অন্যান্য সকল জাতির ঈশ্বর । ঈশ্বর এক, কেবল মতি 
স্বতন্ত্রপ্যাহার যে মৃদ্তি ভাল লাগে সে সেই মুর্তি লইয়া সাধনা করিরা সেই 
একিই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়। সাধকগণ যতক্ষণ নিয় অবস্থার থাকে, ততক্ষণ 
তাহাদের মধ্যে ভেদদর্শন, ততক্ষণ তাহাদের মধ্যে বাদবিসম্বাদ ; কিন্তু 

উচ্চাবস্থায় উঠিলে তাহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারে এবং সকল 
বাদ্ধবিসম্বাদেরও গেষ হয়। যত গোলমাল, বত মারামারি, বত 

কাটাকাটি-_-সব নীচে। উপরে সেই এক পরম শান্ত অবস্থা! তাহাই 

বৈকৃধাম। সেখানে কাহারও কিছু কুগ্ঠী নাই । 



পরও পু মেয়েদের গাতঞল । 

এই জপ অভ্যাস করিতে হইলে শ্বাসে শ্বাসে করিতে হয়। -শ্বাসে 
শ্বাসে কিরূপে জপ অভ্যাস করিতে হয়, তাহা গুরুর নিকট জানিয়া 
লইতে হয়। অশিক্ষিত গুরুর এসব বিষয়ে কিছু জানে না| সেইপ্রন্য 
শিক্ষিত গুরুর নিকট এই সকল বিষয় শিক্ষা করিবে । পুস্তক পাঠ 
করিরা কোনরূপ শ্বীসপ্রশ্বীস ক্রিয়া ব' প্রীণায়ামাদি করিতে বাইও না। 
এইরূপ পুস্তক পাঠ করিয়া এবং অশিক্ষিত গুরুর নিকট প্রাণায়াম-পদ্ধতি 
শিক্ষা করিতে গিয়া অনেকে হুশ্চিকিৎস্ত পীড়ায় আক্রান্ত হুইয়াছে। 

এনূপ ভীবের অনেকগুলি রোগী আমাদের নিকট আসিয়াছে । এইরূপ 
প্রীণায়ামের ফলে প্রায়ই হৃদপিণ্ডের পীড়া হয় । বুক ধড়ফড়. করে ও. 

অন্যানা কষ্টকর লক্ষণ উপস্থিত হইয়া তাহাদের সারাজীবন করষ্টপ্রদান 
করে। কীহারও বা! অন্য প্রকার কঠিন ছুশ্চিকিতস্ত ফুস্ফুস্পীড়া 
হ্র। কাহারও বা মস্তিষ্কের রক্তবহানধলী ছি'ড়িয়। গিয়। অকস্মাৎ 
মৃত্যু উপস্থিভ হয়। এইজন্য শ্বাসপ্রশ্থীসকে নিয়মিত করিতে হুইলে, 
গুরুর সাক্ষাৎ উপদেশ আবশ্যক । অনেক স্ত্রীলোক পুস্তক পাঠে এই 
ক্রিরা করিতে গিরা, তাহাদের জরাঘু বহির্গত “হইয়া! পড়িয়াছে | 
এইরূপ অনেক ঘটনা আর! প্রত্যক্ষ করিয়াছি | সেইজন্য সাধারণকে 
সাবধান করিবার জনা এই বিষয় লিখিত হুইল । 

তত প্রত্যকূচেতনাধিগোইপ্য্তরায়াভাবস্চ ॥২৯। 

রা মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করিয়া প্রত্যকূচেতনের সাক্ষাৎকার হয় 
এবং সাধনপথের অন্তরায় সকল বিলীন হয়। 

যাহার সহিত আমরা অনবরত বাস করি, তাহাব্র গুণও প্রাপ্ত হুই। 
সাধুর সঙ্গে অনবরত বাস করিলে সাধুর গুণপ্রাপ্ত হুই.এবং.. অসাধুর 
সহিত বাস কফ্কধিলে অসাধুর গুণপ্রাপ্ত হই | সেইরূপ আমাদের “চিত 



॥ সমাধি পাদঃ-_৩০শ হুত্র। ৯১, 

নিরন্তর ভগবৎ চিন্তা করিলে, সেই চিত্ত ভগবস্ভাবে ভাবিত হর়। মন্ত্র 
অর্থ চিন্তা করিয়া নিরন্তর জপ ও ধ্যান করিলে আমাদের চেতনা বিষয়, 

তূটিগ করিয়া উশ্বরাভিমুতখী হয়। এই চেতনা ঈশ্বরাভিযুখী হইলেই 
ইন্ণকে প্রত্যক্চেতনা বলে। এইরূপে প্রত্যকৃচেতন। হইলে সীধনপথের, 
“বিদ্রসকল দুরীভূত হয়! 

ব্যাধিস্ত্যানসূংশয় প্রমাদালশ্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনীলব্ধ- 

ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপান্তেহস্তরায়াঃ ॥ ৩০ ॥ 

রে অন্তরার ৯ প্রকার । (১) ব্যাধি, (২) স্ত্যান, (৩) সংশয়, (৪) প্রমাদ, 

(৫) আলম্ত, (৬) অবিরতি, (৭) ্রীস্তি-দর্শন, (৮) অলন্ধভূমিকত্ব, ও (৯) 
অনবস্থিতত্ব |, 

এই নুয় প্রকীর অন্তরায়, সাধনের বিশ্ব উৎপাদন করে। ইহারা 
চিন্তের বিক্ষেপ আনয়ন করে এবং চিত্তকে স্থির হইতে দেয় না। 
সাধনের উদ্দেশ্য চিত্তকে গ্ির করা । উপরোক্ত নয় প্রকার বিদ্ব থাকিলে 

চিত্ত স্থির হইতে পারে না। চিত্ত চঞ্চল হয়। 

(১) ব্যাধি অর্থাৎ পীড়া। শরীর পীড়াগ্রস্ত হইলে মনও অসুস্থ 

হুর ।* মন অস্থন্থ হইলে সাধন হয় না এইজন্য স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিকর ও. 

পরিমিত আহার করিয়! শরীর সুস্থ রাখিবে। ৮ 
(২)স্ত্যান। সাধন করা কর্তব্য ইহ বুঝি; কিন্তু বুবিক়াও সাধনে 

ইচ্ছা হয় না। ইহাকে স্ত্যান বলে। কঠোর পুরুষকার অবলম্বন করিয়া 
এই স্ত্যান ত্যাগ ক্করিবে। 

(৩) সংশয় । মনে কোন বিষয়ে সংশয় থাকিলে আমর! সে কার্য 
উদ্ধমের সহিত করিতে পারি নী; সেইজন্য শাস্ত্রের উপদেশ, বিচা: 



৯২ মেয়েছের পাতঞজল । 

-করিয়] ও গুরুর নিকট হইতে সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া গ্রহণ কত্ধিবে। 

স্থির নিঃসংশয়চিত্ত হইতে না পাঁরিলে সাধন হুইবে না । | 
(৪) প্রমীদ। সমাঁধিলাভের জন্য গুরুর নিকট যে সফল সার্ধন- 

প্রণালী জানিয়া লইয়াছি, তাহ ভুলিয়া! সাধন ছাঁড়িয়। বিসয়ে লিপ্ত 
হওয়াঁ-ইহাকে প্রমাদ বলে। যাহাতে এইরূপ জুল না হয়, যাহানে 
আত্মসন্বন্ধে তুল না হয, যাহাতে আত্মবিস্বতি না আসে, সেইতেতু 

সর্বদাই আখত্মস্থতি বজীয় রাখিবার চেষ্টা করিবে 

(৫) আলম্ত। শরীর ভারবোধ হুইলেই শরীরের আলগ্ত আসে? 

শরীর আর কর্ম করিতে চাহে না, আসনাদি অভ্যাসে অপ্রবৃত্তি আসে । 

যেন স্তাইরা থাকিতে পারিলেই ভাল হয়। আবার মন ভারী হইলেও 

মনের আলম্ত আসে। ভগবং বিষয়ক চিন্তা করিতে পারে নু 

ধ্যানাদিতে অপ্রবৃত্তি আমে । তমোগুণের আধিক্য শ্রীর ও মনের 

এইপ্রকার অবস্থা হয় | পুরুষকার গ্রহণ করিয়া, কঠোর-উদ্যমের সিত 

“এই আলঙ্ত ত্যাগ করিবে । 

(৬) অবিরতি | বিষয় হইতে বিরত না হইলে অবিরতি বলে! 

বিষয়মধ্যে মগ্ন হইর1 থাঁকাকে অবিরতি বলে। অবিরতি দূর করিতে 

হইলে বিষয়ের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হয়। বিষয়ের সঙ্কল্প ত্যাগ কৰিলে, 

বিষয়ে আসক্তি কমিরা বার | 

(৭) ত্রান্তিদর্শনভুল দেখা । সত্যকে মিথ্য। বৃলিয়! জানী 'আর 

মিথ্যাকে 'সত্য বলিয়া জান । শরীরকে আত্ম বলিম্বা জানা। আত্মাকে 

শরীর বলিয়া জীনা। নশ্বর শরীরকে চিরস্থায়ী বলিয়! জীনা। সাধন 

করিতে করিতে যখন অন্ত্দ ট্রিলাভ হুয় তখন এই ত্রীস্তিদর্শন দূর হয়। 

(৮) অলন্ধভূমিকত্ব। যোগসাধন করিতে কক্সিতে কোন উচ্চ 

“অবস্থার উদ্ভিতে ন। পারার নাম অলব্বভূমিকত্ব | 

(৯) অনবস্থিতত্ব। অলব্বভূমিকাতে অবস্থিত থাকিতে না পাঁরিংলে, 
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তাহাকে অনবস্থিতত্ব বলে। ভীলরূপ সমাধি লা হইলে, এইপ্রকাঁর 
উচ্চ-ভূমিকাঁতে স্থিতিলীভ করিতে পারা ঝাঁর না। এইজন্ত সমাধি করা! 
“অধিস্তক | 

বিএ লজলতেডি 

'ভুঃখদৌন্্নন্ত।ঙ্গমেজযত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ ॥৩১॥ 

.গুর্কোক্ত নয়গ্রকার অন্তরায় বেমন চিন্তের বিক্ষেপ উৎপাদন করে, 

শেষোক্ত চারিপ্রকারও তদ্রুপ বিক্ষেপ উৎপাদন করিয়া থাকে । এই 
চারিপ্রকার ষথা,(১) ছুঃখ, (২) দৌর্মনন্ত, (৩) অঙ্গমেজয়ত্ব, (৪) শ্বাস 
ও প্রশ্থীস। | 

০) ছুঃখ-আধিভৌতিক, আধ্যাম্মিক ও আবিদৈবিক। ভূতাদিবর্গ 
হই্তে উৎপর ছুঃখকে* আধিভৌতিক দ্রঃখ কহে; বেমন কাঠ বা 
প্রস্তরদ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া, সিংহ, বার বা অপর কোন জীবদ্বার 

আক্রীস্ত হওয়া । আধ্যাত্মিক দুঃখ ছুই প্রকীর, শারীরিক ও মানসিক 

পীড়াসকল | আধিটদৈবিক ভুঃখ দেবতা! হইতে উৎপন্ন হয়, যেমন 

বজ্রাঘাতাদি | . 

(২) দৌর্নন্ত। উপরোক্ত ছুঃখদ্বারা আক্রান্ত হইলে আমর! 
কিংকর্তব্যবিমূড় হইয়া যাই। আমাদের কি করা উচিত বা'ফি করা' 

' অনুচিত, তাহ! আমর! স্থির করিতে পারি না। মন ছুঃখে অভিভূত, 
হয়! পড়ে, ইহাকে দৌন্বনন্ত বলে। ইহাও যোগসাধনের অর্ভবার | 

৩) অঙ্গমেজরত্ব-অঙ্গসকল কম্পিত হয়|! দৌর্নন্ত উপস্থিত 

হইলে মনস্থির ত দূরের কথা, আমাদের শরীরও স্থির রাখিতে পারি না। 

শরীর চলনা করিত বাধ্য হই। 
(৪) শ্বীস ও প্রশ্বান-শরীর চঞ্চল হইলে শ্বীসপ্রশ্থাসও চঞ্চল হয়। 

আমাদের যে স্বাভাবিক শ্বীসপ্রশ্থীস বহে, তাহা আমাদের অঙ্জাতসাকে 
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নয়, তাহা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এইগ্রকার 

স্বাভাবিক শ্বীসপ্রশ্বাস অনিচ্ছাপূর্বক হয়। ইহা যৌগিক শ্বীসপ্রশ্বাস 
নহে। ইহা যৌগের অন্তরীয়। যোগী নিজের ইচ্ছানুযায়ী শ্বাস- 

প্রশ্থাসকে সংযত করেন | ইহণকে প্রাণায়াম বলে। 

তথ্প্রতিষেধার্থমেকতত্বীভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥ 

এই সকল বিক্ষেপের প্রতিষেধ বা নিবৃত্তির জন্য একতত্ব অভ্যাস 
করিবে। 

চিত্তে একতত্ব অবলম্বন করিয়৷ অভ্যাস করিলে শ্রাপ্ব শীত্ব বিক্ষেপ 

নাশ হয়। এই একতত্ব কি? যেকোন একটী তত্ব। চতুব্বিংশতি 
তত্বের মধ্যে যে কোন একটী তন্ব। যাহার ষে তন্ব অভ্যাস করা 

সুবিধা হয, সে সেই তত্ব অভ্যান করিবে । যাহার যে তত্ব অভ্যাসে 

বেশী ভক্তি হয়, সে সেই তত্ব অভ্যাস করিবে | কেহ বা স্থুলতত্ব অভ্যাস 
করে, আঁর কেহ বা হুম্সতত্ব অভ্যাস করে। প্রথমে স্থুলতত্ব 'অভ্যাঁস 
না করিলে ুল্জতত্ব অভ্যাস করা যায না। স্থুলতত্ব, যেমন শ্রীরুষ্চ বা 
ভ্রীকালীর মুত্তি ব কোন গাছ বা পাথর । ক্ষিতি, অপ্,তেজ, মরুং ও 

ব্যোম-_গ্ুলতত্ব। ইহাদের অপেক্ষা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও ম্পর্শ 

সুঙ্গৃতত্ব । ইহাপেক্ষা শুক্ষ্স রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ অর্থণৎ রূপতন্মাত্র, 
রূনতন্মীত্র? গন্ধতন্মীত্র,শব্তন্নীত্র ও স্পর্শতন্সাত্র আরও সূক্ষ্ম | ইহা! অপেক্ষা 

'স্মিতা (যাহা হইতে ত্মাত্র সকল উদ্ভুত হুইয্লাছে এবং যাহাতে ইহার! 
লয় পায় ) আনও হুক্ম। প্রথমে সাধকগণকে সর্বাপেক্ষা স্থলতত্ব অভ্যাস 

করিতে হয়। এই স্থল অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে হুক্ষতস্ব ক্মভ্যামের 
ক্ষমত। ছয়। ক্রেযে স্থা্সতস্বের ধারণ! হয়। সুক্মতন্বের ধারণা ন! 

হইলে, কুক্মতত্ব দর্শন ন! হইলে, হৃক্ষতন্ব ধ্যান করা যায় না। জোর 
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করিয়া শুক্মতত্ব ধ্যান হয় নাঁ। অষ্টাঙ্গযৌগ সম্যগ্রূপে পালিত হইলে 
তবে এই ক্ষমতা জন্মীয় 

* এইরূপ একটামাত্র তত্ব অবলম্বন করিয়া তাহাতে চিত্তকে অত্যন্ত 
কুরিবে।* চিত্ত নীনাপ্রকার বিষয় চিস্তা করিলে-_একতান হর ন1। 
চিত্বকে একক্রলীন করিতে হইবে।* একটামীত্র বিষয়ে মনকে দরিয়া 
রাখিতে হইবে । মন যেন বিষয় হইতে বিষননাস্তরে ছুটাছটি না করে। 
যন যেন স্থির হইয়া একটা বিষয় বহুক্ষণ পর্ধ্যস্ত চিন্তা করিতে সক্ষম 

হয়| *বখন ক্প্রীকৃষঃ” জপ করিবে, তখন বেন মনের মধ্যে আলু, পটল, 
কীচকল! না ভাসিয়া উঠে। এইরূপ হইলে চিত্ত একতান হয় না। 

এরূপ হইলে চিত্ত একাগ্র হয় না। চিত্ত একাগ্র না! হইলে সমাধি হর 
এুু। এইজন্য জপ করিবার সময় প্রথম প্রথম সাধকদিগের চিন্তে 
নানাপ্রকার বৃথা! চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সকল বৃণা 
চিন্তীকে জোর করিয়! তীড়াইতে হইবে এবং পুনঃ পুনঃ চিন্তে “শ্রীরুষ্ণ” 
জপ বসাইতে হইবে । যতবারই এই জপ হইতে ভ্রষ্ট হইবে, ততবারই 
পুনঃ*পুনঃ এই জপকে চিত্তে বসাইতে চেষ্টা করিবে । এইরূপ অভ্যাস 
করিতে করিতে তুমি সফলকাম হইবে। চিত্তের মধ্যে বিক্ষেপ সংস্কার 
থাকার জন্য, এইরূপ জপ ভাঙ্গিয়। যাঁয়। যাহার চিত্তে যত অধিক 
বিক্ষেপ, তাহার চিত্ত তত অধিক চঞ্চল; ভাহাকে সাধন। তত ভধিক 

দৃঢ়তার সহিত করিতে হইবে । 

চিত্তে নানাপ্রকার সংস্কার আছে। সেই সংস্কার হইতেই বাসনার 
উৎপত্তি হয়। যে পূর্ববজম্মে অনেক অসংকাধ্য করিয়াছে, তাহার চিন্তে 
সেই অসৎকার্যের সংস্কার বর্তমান আছে এবং তাহার মনে সেই 
অর্সংকাধ্যের বাসন? জীগে। ষে পূর্বজন্মে অনেক সংকার্ধ্য করিয়াছে, 
তাহার চিত্তে সেই সংকার্ধ্ের সংস্কীর বর্তমান আছে এবং ভাহার মনে 
সেই সংকার্য্যের ইচ্ছ! জাগে। প্রত্যেক মানুষের ফন যে সকল,' 
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বাঁসনা হয়, তাহ1 ভাহার চিত্তের সংস্কার হইতে হয়। যে পূর্বর্জন্ে 
চুরি অভ্যাস করিয়া চোরের সংস্কীর চিত্তে সংগ্রহ করির়। বাখিয়াছে » 
বন্তমানজন্মে তাহার চুরি করিবার ইচ্ছা জন্মিবে এবং সে চোর হইবে। 
যে পুর্বজন্মে অনেক দান করিয়াছে, তাহার চিত্তে দানের সংস্কার, 

সংগৃহীত আছে এবং বর্তমানজন্মে সেই দীনের সংস্কার হইতে তাহার, 
দান করিবার ইচ্ছা! জন্সিবে। চিত্তের সংস্কীরে বাঁধ্য হইয়া নানী প্রকীর 
লোকে নানী প্রকার কাধ্য করে। আমরা যদি ইহুজন্মে সক্ধ্য করি, 
তাহাহইলে, আমাদের চিত্তে সৎসংস্কার পড়িবে এবং পরজন্মে আমীদেন 

সংকার্ধ্যে বাসন! জন্মিবে। কোন একটী কীঁধ্য বহুবার অভ্যাস করিলে, 
চিন্তে তাহার সংস্কার পড়ে । চিত্তে যখন যে বাসনার উদয় হইবে, তখন 
তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিবে। এইরূপ করিতে করিতে তোমার, 
চিত্তদর্শন অভ্যাস হুইবে এবং তখন তুমি পূর্বজন্মে কি প্রকৃতির লোক 
ছিলে তাহ বুঝিতে পারিবে! এইরূপ চিত্ত পাঠ কর! অতীব আনন্দ- 
জনক। নিজের চিত্ত ত পাঠ করিবেই এবং পরের চিত্তও পাঠ করিবে | 

এই চিত্ত পণঠে খুব অভ্যস্ত হইলে, তখন কে কিরূপ লোক, তাহা সহজেই 
বুঝিতে পান্সিবে এবং তাহার সহিত যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে 

পাঁরিবে। ইহজন্মের কার্যা বিচাঁর করিয়া আমর! পরজন্মে কি হইব 

তাহাও নিশ্চয় করিতে পারি | সাধনার জন্ত ঈশ্বরবিষয়ক কোন 
একটা তন্ব লইন্না' অভ্যাস করিবে, তাহাহইলে, বিক্ষেপ সকল শীঘ্র শীঘ্র 
দূর হুইয়!'চিন্ত একাগ্র ও স্থির হইবে | এই চিত্তের স্থৈধ্য ও একা গ্রতাই 

সাধনার মূল উদ্দেশ্য । প্রতিক্ষণ চিত্তের সংস্কীর-বৃত্তির উদয়ের প্রতি 
দৃষ্টি করির৷ থাকিতে পারিলেও একতস্বাভ্যাস হয়। এইরূপ দ্রষ্ট ্বর্ূপে 
থাকিতে অভ্যাস ফরাও একটী উত্তম সাধনা । এ । 

একতন্ব(ত্যাঁসের মধ্যে ভগবৎ-তত্বই সর্বাপেক্ষা উত্তম। একতন্বা-' 
ন্ভ্যাম করিত্তে হইলে শারীরিক সমুদ্বয় যন্ত্র ও -ক্রিরাকে একতান, 
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করাইবে। হাত দিয়া ষেন সর্বদা ভগবং কাধ্য করা হয়, পা দিয়! ষেন 

সর্বদ1 ভগবত কার্য কর! হয়| চক্ষু যেন সর্ধদ1! ভগবৎ রূপ দর্শন করে । 

কণ্ঠ যেন সর্বদা ভগবৎ কথ শ্রবণ করে। এইরূপে আমাদের সমুদয় 

শ্রীরক্রির়" যখন সর্বদ! ভগবানকে লক্ষা করিয়া হইবে, তখন আমাদের 
একতত্বাভ্যান্ হইবে । এইরূপ শারীরিক ক্রিয়ার সহিত শ্বাস-প্রশ্থীসও 
নিয়মিত. করিবে । এইরূপ করিতে করিতে আমাদের দৌর্ম্নন্ত দুর 
তয়। ' শৃয্ীরের চঞ্চলতা দূর হইয়া আসন অভ্যাস হয় ও শরীর স্থির 

হয়| এইরূপে ক্রমশঃ চিত্তের বিক্ষেপসকল দূর হুইলে, আমরা ছুঃখের 
হাত হইতে পরিত্রাণ পাই। তখন আমাদের ত্রিবিধ ছুঃখ দূর হয় ও 

আমর! চিরশীস্তি লীভ করেিয়। কৃতার্থ হই | 

এ » ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে ঈশ্বরতব্ব অভ্যাস করা যায় না!। 

এরপর লেকেরা, যে কোন একটী ততব্বে চিত্ত স্থির করিবার অভ্যাস 

“করিবে । যেষাহা সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে, যে, বে কোন দ্রব্য 

চিন্তা করিতে খুব স্থখ পার, সে, সেই দ্রব্টটী লইয়াই চিন্তা করুক । 

এইরূপ চিস্তা করিতে করিতেও চিত্ত একাগ্র হর। চিত্তকে একবার 

যে কোন বিষয়ে একাগ্র করিতে পারিলেই ভগবৎ বিষয়েও শীঘ্র 

।একা গ্র করিতে পাঁরিবে। বিশ্বমঙ্গলের জীবনী ইহার একটা উত্তম 
ৃষ্টীন্তস্থল। 

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং স্ৃখছুঃখপুণ্যাপুণ্য- 
বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিভপ্রসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥ 

গুখী, ছুঃখী, পুণযবান্ ও অপুণ্যবান্ জীবের প্রতি-_মৈত্রী, করুণা, 
'মুদিতা ও উপেক্ষ! ভীবন। করিবে । এরূপ করিলে চিত্বগ্রাসাদ লাভ হয়। 

চিত্তপ্প্রসন্ন হইলে, চিত্ত নির্মল হয়'ও একাগগ্র হইয়। স্থিতিপদ লাভ করে । 
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মৈত্রী। পরের স্তখ দেখিলে নিজে সুখবোধ করিবে । নিজের 

3. 4. পাস করা ছেলের যদি মাসিক ৫০০২ পাঁচ শত টাকা বেতন হয় 

এবং সেই ছেলে যর্দি ভোমার সম্পূর্ণ বাধ্য হয়, তাহাহইলে, তের 
মনে যেরূপ সুখ হয়, তেমনই পরের এমন কি ভোমার শঙ্করও যদি 
সখ দেখিতে পাঁও, তাহাহইলে, নিজেকে সেইরূপ সুখী জ্ঞান করিকে। 

পরের নুখ দেখিলে আমাদের স্বভাবতঃই হিংস! হর | এরূপ হইলে 
যোগসাধন হইবে না। এরূপ করিলে সেই হিংসার সংস্কার তোমার 
চিন্তে পড়িবে এবং ভবিষ্যতে তৌমীকে কষ্ট দিবে। আর পরের সুখে 
স্থখবৌধ করিলে_ তোমার চিত্ত পরিষফ্ীর হইবে । 

করুণা | পরের ছুঃখ দেখিলে মনে কন্ণার ভাবন। করিবে। 

সচরাচর আমর! শক্রর ছুঃখ দেখিয়া হর্যান্িত হই। এরূপ হৃইুলে 
যোগসাধন হইবে না। শত্রু যদি ছুঃখে পতিত হয়,' তাহাহইলে, 

তাহাতে তুমিও ছুঃখিত হইরা তাহার প্রতি করুণ। প্রকাশ করিবে এবং 
তোমার সাধ্যযত তাহার ছুঃখ প্রতীকারের চেষ্টা করিবে । 

মুদিতা। পরকে পুণ্যকাধ্য করিতে দেখিলে আনন্দিত হইবে । 
সে মিত্রই হউক বা! শক্রই হউক, বা যে কোন ধশ্দ্ীবলম্বী হউক, তাভাকে 
পুণ্য করিতে দেখিলে তুমিও আনন্দিত হুইবে। সেখানে হিংসা করিও 
না বা তাহার বিষয়ে কোনরূপ মন্দ আলোচনা! করিও না। লোকের 

স্বভাব_-হিতাহিত বিচার না করিয়া, অন্তের ধর্মের। নিন্দা কর! |, সে 

ধর্মের প্রথা ভাল কি মন্দ, তাহা আমরা দেখিতে চাই না। এটা খুব : 

খারাপ। বর্তমান হিন্দু মুসলমানে যে বিবাদ-_ভীহা এই কারণেই 
হইয়াছে। সাধারণ লৌকের বিবেকবুদ্ধি যতদিন না বদ্ধিত হইবৈ, 
ততদিন এই বিবাদও থাকিবে । উভয় সম্প্রদাঃর়ই অবশ্য ভাল ভাল 
লোক আছেন, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব অল্প । | 

উপেক্ষণ। কাহাকেও কোন পাঁপকাধ্য করিতে দেখিলে, তাহা 
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উপেক্ষ। করিবে, যেন দেখিরীও দেখ নাই। তাহা আঁদৌ গ্রাহা করিবে 

না। সে বিষয়ে কৌন আলোৌচন। করিবে না। আমাদের' ম্বভাব, 

কান্কীরও কোন দোষ দেখিলে, তাহা! শ্াখাপ্রশাখাযুক্ত করিয়া! বদ্ধিত 
করিয়া সেই তিল প্রমাণ দৌষকেও তাল করিয়া আমরা যাহার তাহার 
নিকট বর্ণনা কুরি;) যেন নিজে কখন কোন দোষ কর নাই। যেন 
নিজে সূতীর শিরোমণি |, এইরূপভাবে পরনিন্দা, পরচচ্চা করিলে 
সাধনা হইব না| 

প্রচ্ছর্দনবিধারণাভাাং ব৷ প্রাণস্ত ॥ ৩৪ ॥ 

শপ্রাণের প্রচ্ছ্দন বা অভ্যন্তরস্থ বাঁযুকে নীসিক] দিয়! কৌশলক্রমে 
বাহির করা এবং বিধারণ অর্থাৎ প্রীণকে সংঘত করা। এইরূপ 

প্রচ্ছদ্দন এবং বিধারণ দ্বারাও চিত্ত স্থিতিলাভ করে। 

কৌশল .বিশেষের দ্বার! প্রচ্ছর্দন করিতে হয়। সে কৌশল কি? 
(১) প্রশ্বাস দীর্ঘকাল ব্যাপিয়। করিবে ; ৫২) প্রশ্বাস ধীরে ধীরে করিবে 

এত ধীরে করিবে যেন নীসিকার সম্মুখে তুলা ধরিলে তাহা! ন! নড়ে; 
(৩) সেই সময় শরীর যেন সম্পূর্ণ স্থির ও শিথিল থাকে ; (8) মনের 
মধ্যে কোন চিন্তী নী থাকে, মনকে নিঃস্কল্প করিবে এবং মনে শুন্তবং 
ভাবনা কঁরিবে। ইহাকে রেচন বলে। রেচন করিবার পর, ততক্ষণাৎ 
বাবুর পুরণ না করিয়! প্রাণকে বহির্দেশে কিরংকাল ধারণ করিয়া 
রাখিবে ও মনে শ্ন্যবৎ ভাঁবনা করিবে। ইহাকে বিধারণ বলে। 
ইহাতে পূরণের বিশেষ কোন কৌশল নাই। সহজভাবে পুরণ করিবে 
এবং €স সময়েও মনক্ষে শুন্যবং রাখিবে। গুরুর উপদেশ অনুসারে 
ইহা করিবে। 
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বিষয়বতী ব৷ প্রবৃতিরুৎপন্ন। মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী ।৩৫॥ 

বিষয়বত্তী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলেও মনের স্থিতিনিবন্ধনী হয়। & 
আমাদের মন বিষয়লোলুপ, একেবারে বিষর ত্যাগ করিতে চায়: 

না। এই বিষয় পাইবার লোভে অনেকে সাধনা ুরে। জাঁধনা' 
করিতে করিতে নানাগ্রকার অতীন্দ্ির বিষরের দর্শন শ্রবণাদি হইয়া 
থাকে । আমরা স্বভাবতঃ সঙ্জ চক্ষে বাহ] দেখিতে পাই না, সহজ- 

কর্ণে বাহা শুনিতে পাই না, সাধন করিতে করিতে আমর! সেই সধল্, 
নিব্দ্ূপ দেখিতে পাই ও দ্িব্যশব শুনিতে পাই | এই প্রকার কোন, 

দিব্যব্প দর্শন করিলে বা দিবাশুব শ্রবণ করিলে সাধকের আরও. 

দেখিবার, আরও শুনিবার এবং আরও জাঁনিবার ইচ্ছ। বলবতীক্ হর 
এবং তখন সে শান্ধে শ্রন্ধীবান্ হইয়া মনৌযৌগ ও যত সহকারে 
সাঁধনকাধ্য করিতে থাকে । প্রত্যেক সাঁধকেরই এইপ্রকার দিব্যদর্শন 
ও দিব্যশ্রবণ হুওরা আবগ্যক, তাহ] না হইলে, তাহার! সাধনে রস পার না 

এবং ক্রমে শাস্ত্রে ও গুরুবাকো অশ্রদ্ধা আসে এবং পরিশেমে সাধন 

ত্যাগ করে। তবে এইরূপ অতীন্ধ্রিয় দর্শন বা! শ্রবণ সাধনের মুখ্য 

উদ্দেশ্ঠ নহে | সাধনের মুখা উদ্দেশ্ট মুক্তি | মুক্তি কাহাকে বলে-অনেকে 

জানে না। অনেকে মনে করে, এরূপ একটী দিব্যদর্শন হইলেই সাধনের? 
শেষ হুইল এবং মীনব জীবন কৃতার্থ হইল, যেন,আর কিছু করিবার*ং 
নাই। যেন তাহারা সিদ্ধপুরুষ হইয়াছে। এইরূপ অহঙ্কার আসিয়া 
তাহাদিগকে অধঃপাতিত করে ! বস্তুতঃ জানিবে কোনরূপ জ্যোতি্দরর্শন 

বা দেবদর্শন সাধনের চরম সীমা নহে । আমাদের চিত্ত যতই পরিষ্কৃত , 

হইতে থাকিবে, আমাদের চিত্তের সংস্কার যতই ক্ষমিতে থাকিকে, ততই 
এই সকল দর্শন ও শ্রবণার্দি আপনা হইতেই হইবে । আমরা ইচ্ছা 
করিলেও “হইবে, না করিলেও হইবে। ইহাতে কোন বধহাছুরী 
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নাই। ইহা সাধকমাত্রেরই হইয়া থাকে । ইহ! যোগীদিগের নিয় 

অবন্থা। অনেকে এই অবস্থায় আটকাইয়! যার। আর উদ্ধে উঠিতে 

পারেঞ্টনা বরং অহঙ্কীরবশতঃ তাহাদ্দিগের দর্শন বিষয়ে অপরের নিকট 

'গর্প করিত্তে ভালবাসে । এই সকল বিষর গুরু ভিন্ন অপর কাহারও 
নিরুট প্রকীশ করিবে না। এই ষকল দর্শন 'মতি ভুচ্ছ। এইরূপ 
দর্শন ও অনিমাদি এশবর্য্য সাধকের নিকট আপনিই উপস্থিত হয়। 

ইছাদের ক্লোনও ম্ল্য নাই। ইহণরা সাধনার বিদ্ উপস্থিত করে। 

_ইাদিগভক তুচ্ছবৌধ করিরা সাধনে অগ্রসর হইবে, এমন কি যদি 

'সর্বজ্ঞতাও প্রাপ্ত হও, তাহাঁও কাকবিষ্ঠীবৎ জ্ঞান করিরা নিজ সাধনে 
"অগ্রসর হইবে । এই বিষরবতী প্রবুত্তি যেন তোমার সাধনার উৎসাহ 
দের০-যেন তোমার অধঃপতনের কারণ না হয়! এই সকল 

নিদ্ধিকে তুচ্চ মনে করির। দৃঢ়তার সভিত সাধন করিলে, চিন্তের স্থিতি- 

নিবন্ধনী হর।| চিত্ত স্থির হয়। 

বিশেষ বিশেষ স্থানে আমাদের চিন্তের ধারণা করিলে আমাদের 

বিশেষ, বিশেষ অলৌকিক জ্ঞান হয়। যেমন নীসিকাগ্রে চিত্তধারণ 

করিলে দিব্যগন্ধের অনুভব হুর ; ইহ্থাকে গন্ধপ্রবৃত্তি বলে । জিহ্বাগ্রে 

চিত্তধারণ করিলে দ্দিব্যরসের অনুভব ভর। এইরূপ প্রবৃত্তি উৎপন্ন 

চিইলে, যাহাদিগের অহঙ্কার জন্মীয় তীহার1 অধঃপতিত হয়; কিন্ 

প্রকৃত বৈরাগ্যবান্ সাধকের উপকার ব্যতীত 'শপকার হর নাঁ। এই 
প্রবুপ্তির দারা তীহীর চিত্ত স্থির হুয়। শীস্ক ও গুরুর উপদেশে তিনি 

নিঃসংশয় হন, সাধনায় উৎসাহ বদ্ধিত হর এবং ক্রমে সমাধি 
নিকটবর্তী হর়। এই প্রকারে সাধক বখন এই দিব্যরূপ, দিব্যরস 

ব। দিক্যিগন্ধাদির অনুভ্ভব করেন, তখন তাহার সাধারণ গন্ধাদির প্রতি 

অশ্রন্ধ! আসে, তাহাতে আসক্তি কমিয়, যার ও বৈরাগ্য আসে। 

'বৈরা্যযুক্ত হইয়া দৃঢ়ভাবে সাধন করিতে করিতে তীহার ক্রমশঃ 
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স্ক্্াতিন্ক্ম বিষ়সকল দর্শন হর এবং ক্রমশঃ তাহার সমাধি অব্থী 

আসে। 
বিষয়বতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন করিতে হইলে বহুদিন ধরির! অল্পে ধর্সে 

অভ্যাস করিবে পরে কিছুদিনের জন্ত নির্জনে যাইরা ও জর্বচিস্তা 
পরিত্যাগ করিয়া, অল্লাহার বা ন্টপবাস করিরা দৃঢ়ভীবে নীসিকাগ্র 

প্রন্থতি স্থানে চিত্তধারণী করিরা বাঁখিলে, এইপ্রকার দিব্যগন্ধদি 

অনুভব করা যার, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে বম নিরমাদিও সাধন, করিতে 
হয়| যীহরা যম নিরমাঁদি সাধন না করিরা এই দিন্য 'অন্ুভবগুলি . 

আয়ন্ত করিতে যার, তাহাদের ঘোর অনিষ্ট হর। প্রত্যেক বিষরই 

গুরুর আদেশ গ্রহণ করিরা করা ভাল। 

বিশোকা বা জ্যোতি্মতী ॥ ৩৬ ॥ 

বিশৌকা বা জ্যোতিম্মতী প্রবৃত্তিও চিন্তকে স্থির করিতে পারে । 

এই প্রবৃত্তিকে বিশোকা প্রবৃত্তি বলে, কেননা ইহাতে আযাদ্র 

শোক দূর হর আর ইহাকে জ্যোতিক্মতী প্রবৃত্তি বলে, কেননা এই অবস্থীয় 

সাধকের চিত্ত হইতে রজঃ ও তমোমল দূরীভূত হুইপ সাত্বিক ভাব প্রকীশ 
হয়। জদয় সাত্বিক আলোকজ্যোতিতে পূর্ণ হর। সাধারণ লৌকের 
জদয় তামসিক অন্ধকারে পুর্ণ, এইজন্য তাহারা প্রকৃতির কুক্টী অংশ- 
সমূহ ট্রেখিতে বা শুনিতে পার না; কিন্তু সাধক উচ্চীবস্থায় উঠিলে 
তাহার হৃদরে আর অন্ধকার থাকে না। অন্ধকীরের পরিবর্তে এই 
সাত্বিক জ্যোতির প্রকাশ হয এবং তিনি তখন প্রকৃতির সুক্ষ হুল 
তত্বগুলি দর্শন করিতে পারেন, এইজন্য ইহাকে জ্যে্তিম্বতী প্রবৃত্তি বলে । 

মনের মধ্যে স্বচ্ছ অনন্ত আকাশের সদৃশ জ্যোতি ধ্যান করিবে 

মনে মনে চিস্তা করিবে, আমিই সেই জ্যোতি । আমি সেই জ্োঁতি 
ক 
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তর অপর কিছুই নহি।” এইরূপ ভাবন! দৃঢ়ভীবে অভ্যস্ত হইলে, 

আধমবা মনে পরম শাস্তি অনুভব করি এবং হছদয়ে জ্যোতির আবির্ভীব 

স্তঞ্তরাঁর আমরা! প্রকৃতির অশ্মিতাদি নুক্মতত্বগুলি দর্শনে সমর্থ হই । 

বীতব্বাগবিষয়ং ব চিত্তম্*॥ ৩৭ ॥ 

_শীত্রীগ পুরুষের চিত্তের যে ভীব, সেই ভাব অবলম্বন করিয়া 
শান করিলেও চিত্ত স্কিতিলীভ করে । 

ঘে সকল মহাত্মা আ.সক্তিশৃন্য, তাঁহাদের চিত্তের যে ভাব সেই 
ভঙ্কব মনে মনে ধান করিলে, ক্রমশঃ আমাদের চিত্তও আসক্তিশুন্য 

হইরা বীতরাঁগ হর এবং তজ্জন্য চিন্তও স্থির হয় । 

স্বগ্নশিদ্রোজ্ঞানালম্বনম্ বা ॥ ৩৮ ॥ 

স্বপ্নজ্ঞানকে বা নিদ্রীজ্ঞীনকে অবলম্বন করিনা ধ্যান করিলেও চিত্ত 
স্থির হয়| 

আমাদের তিন অবস্থা, _জীগ্রত্, স্বপ্ন ও নিদ্রা। নিদ্রা বলিতে গভীর 

নিদ্রা বুঝিতে হুইবে, যখন স্বপ্নও থাকে না। জাগ্রৎ অবস্থার বিষয়- 

গুলি *অবলম্বন করিরা, কিরূপে ধ্যান করিতে হর তাহা বল! হইয়াছে। 
স্ব্ীবস্থার বিষয় লইয়। ধ্যান করিলেও আমাদের চিত্ত স্থির হর। 

কর্পনাপ্রির লৌকের পক্ষে এই স্বপ্রাবস্থার বিষয়ধান অতি সহজ 

এবং তাহারা ইহাতে শ্ীঘ্ব সিদ্ধিলাভ করে। বদি কখনও কোন 

ভাঁল স্বপ্ন দেখ বনুন্দর দৈব স্বপ্ন দেখ, তাহাহইলে, জীগরিত হইয়া 
সেই স্বপ্নটা মনে রাখিবার চেষ্টা করিবে এবং সেইটী অবলম্বন করিয়া 
ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হইবে । নিদ্রার শৃন্তজ্ঞান অবলম্বন করিরাও' 
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ধ্যান হয়; কিন্তু ভাহাঁ কঠিন, কারণ আমাদের মনকে শুন্যভাবে 
রাখা অতি কঠিন। 

যথাভিমতধ্যানাদ্ বা ॥ ৩৯ ॥ 

ষথাভিমত বিষয়ের ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়। 
তোমার ঘাহা৷ ভাল লাগে তাহাই ধ্যান করিবে, ুর্ধ্য, চন, গ্রহ 

তারা, পাথর, ইট, কাঠ প্রততি কোন একটী বিষয়ে চিত্ত, স্থির 
করিবার সীমর্্য জন্মিলেই অন্য যে কোন নিষয়ে চিত্ত স্থির রাখিতে 
পারা বাইবে। 

পরমা ণুপরমমহত্বান্তো হস্ত বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥ ূ 

পরমাণু পর্যন্ত ও পরম মহত্ব পর্য্যন্ত স্থিতিলীভ করিবার সামর্থা 

হইলে তাহাকে চিন্তের বশীকাঁর বলে। 
বখন যোগী চিত্তকে পরমাণু পর্যস্ত এবং পরমমহত্ব পথ্যন্ত যে ক্কোন 

বস্তুতে স্থাপন করিতে সমর্থ হন, তখন তিনি অসাধারণ ক্ষমত। 

লাভ করেন। ব্রহ্গাণ্ডের সকল বিষয়ের যধ্যেই তিনি প্রবেশ করিতে 
পাঁরেন। সকল বিষয়ই তীহার অধীন হয়। তিনি যথা ইচ্ছা গমন ও 
বিহার করিতে পারেন। 

ক্ষীণবৃত্েরভিজাতস্তেব মণেগ্র হীতুগ্রহণগ্রাহোষু 
তৎস্থতদপ্জনত] সমাপত্িঃ ! ৪১॥ 

ক্ষীণবৃত্তি-চিত্তে অভিজীত (্বচ্ছ ও নির্মল ) মণির ন্াঁয় যে গ্রহীতা, 
গ্রহণ ও গ্রাহ্থেতে তত-স্থিততা ও তঞ্জনতা৷ তাহা! সমাপতি | ৮ 
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গ্বচ্ছ ও নির্শশল ক্ষটিকমণির পার্থ একটী লাল জবাফুল রাখিলে সেই 
স্কটিকমণির মধ্যে এ লাল জবাফুলের বর্ণ ও আকার প্রতিবিশ্থিত হয় 

এব বোধ হয় যেন স্ষটিকমণিটী মণি নর একন্টী জবাফুল। বাস্তবিক 
| ক্রটিকমনিব মধ্যে জবাফুল নাই কিম্বা ক্ষটিকমণিটাও লাল হইয়া 
ষাঁয় নাই। স্ষটিকমণি-_মণিই আছে; ইহার কোন রূপণস্তর বা বর্ণান্তর 

হয় 'নাই। সেইরূপ স্থির ও নির্মল চিত্তের পার্খে যেকোন বিষয়ই 

"উপস্থিত হউক না কেন? চিত্তমধ্যে সেই বিষরের আকার, বর্ণ ও ভাব 
সন্নাগূপে ও স্পষ্টরূপে প্রতিবিদ্বিত হয়। মনে কর কোন অপরিচিত 

লোক তোমার নিকট আঁসিল__তোমার চিদ্ত বদি নির্শল হয়, শাহ 
হইলে, সেই লোকটার আকার প্রকার, তাহার বর্ণ, ভাহার অন্তঃকরণের 

সৎ বা 'অসংভাব, তাহীর অতীতকালের ঘটনাবলী, তাভার ভবিষ্যৎ- 

“কালের ঘটনাবলী--সমুদযর বিষয় নিখুতভাবে ও স্পষ্টভাবে ভোমার চিন্তে 
প্রতিবিষ্বি হইবে এবং তুমি সেই সব বিবর স্পষ্ট ও পরিঞ্ষাররূপে 

জানিতে ও দেখিতে পাইবে । কোন বিষরই আর তোমার নিকট 
গোপন থাকিবে না। চিন্ত স্থির হইলে ও পরিফ্ণার হইলে, চিত্তের এই 
অসাধারণ শক্তি জন্মার। তুমি একটা তালাচাবিবদ্ধ লোহার সিদ্ধুকের 
মধ্যে কত টাক! আছে বলিয়া দিতে পারিবে ! তুমি একখানি পুস্তক 
'পাঠ না করিয়। তাহার কোন পৃষ্ঠার কি লেখা আছে, তাহা দেখিতে 

পৌইবে+ প্রকৃতি মধ্যস্থ স্থল, সুক্ষ্স বা সুক্ষ্মতম কোন বিষয় তোমার 

নিকট গোপন থাকিবে না। ৪ 

তত শব্দার্ঘজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্িঃ ॥৪২ 
“  শব্দীর্থজ্ঞীনের বিকল্পের ঘবারা যে মিশ্র! সমাপত্তি হন্র, তাহা! সবিতক! 
'সমঠপত্তি | 
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একাগ্রচিত্তে বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বে তন্ময় ভাব হয়___তাহা 
সমীপত্তি। স্থলবস্ত লইয়া ধান করিতে করিতে ছুই প্রকীর সমাপত্তি 

হয়। (১) সবিতর্কা, ও (২) নিবিবতর্কী। যেস্লে শব্দ, অর্থ ও ত্যান 
এই তিনটা একসঙ্গে মিশ্রিত থাকে, তাহাকে সবিতর্কা সমাপত্তি বলে। 

ইহ] মিশ্রিত জ্ঞান | ইহা বিশুদ্ধ নির্লজ্ঞান নহে। তর্ক অর্থে শব্দময়- 

চিন্তা । বিতর্ক অর্থে বিশেষরপে চিন্তা । “গো” এই শব, কেবল শব্দ 
মীত্র। ইহার অর্থ বা জ্ঞান সম্পূর্ণ পূণকৃ 1 “গো” শব্দ বাগ যন্দ্বারা 

উচ্চারিত হয়, সুতরাং ইহার আশ্ররস্থান বাগযন্ত্র। “গোঁ” ইহার অর্থ 

একটী সাদ বা কাল বা লালবর্ণের জন্ত_খীহার চাঁরিটী পা আছে, 

ছটাসিং আছে, একটী লেজ আছে এবং ইহা আমাদের গোয়ালঘরে 

অবস্থান করে; স্থতরাং ইহার আশ্ররস্তান গোয়ালঘর। “গো” 

সম্বন্ধে জ্ঞান অর্থাৎ ইহা! আমাদিগকে দুপ্ধদীন করে, গাড়ী টানে, মাঠে 
লাঙ্গল দের ইত্যাদি। এই জ্ঞান আমাদের চিত্তে গাকে সুতরাং ইহার, 
আশরস্থান আমাদের চিত্ত। শব্দের আশ্ররস্থান হইল বাগ্যন্ 
অর্থের আশ্য়স্থান__গোয়ালঘর, আর জ্ঞানের আশ্ররস্থান_ চিন্ত। 
শন্দ, অর্থ ও জ্ঞান এই তিনটা বিষর সম্পূর্ণ স্বতন্ব; কিন্ত স্বতন্ত্র হইলেও 
আমর! ইহাদিগকে মিশ্রিতভাবে ব্যবহার করি। এই তিনটা বিষয়কে 

একটা বিষয় মনে করিয়] ব্যবহার করি । এই তিনটা বিষয় যে সম্পূর্ণ 

স্বতন্্, তাহা! আমাদের মনে আদ উদিত হয় না। এইরূপভাবে তিনটা 

বিষরকে «একটা মনে করিরা যে ধ্যান ঝ| চিন্তা করি, তাহাকে “সবিতর্কা 
সমাপত্তি” বলে। সমাপত্তি অর্থে এইরূপ একাগ্রভাবে চিন্তা বা ধানের, 

অভাসে ধ্যেয় বিষয়ে সাহজিকের মত তন্ময় ভাব। 
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স্মৃতিপরিশুদ্ো স্বরূপশৃন্যেবার্থমাত্রনির্ভীস! নিবিবতর্কা ৷ ৪৩। 

স্মতিপরিশুদ্ধি হইলে স্বরূপশুন্তের স্তাঁর অর্থমাত্রনির্ভীসা যে সমাপত্তি, 

তাহাকে নিব্বিতর্কী সমাপন্তি বলে । ও 
স্বতি যখন পরিশুদ্ধ হর অর্থুৎ স্বতিতে বখন মরল। থাকে না, 

স্বতিতে তখন বহুবিষর নিশ্রিত না থাকিয়া একটামাত্র বিষর থাকে । 

বেন গন্লীজলে বালি ও মাঁটা প্রন্থতি িশ্রিত থাকিলে, আমরা তাহণকে 

ধঘাল জুল বলি, তাঁহাকে ময়ল) জল বলি, তাহাকে পরিষফীর জল বলি 
না; আবার সেই জলের ময়ল। স্বতন্থ করিতে পাঁরিলে সেই 

ঘোলা জল পরিফণঁর ও স্বচ্ভ হুর এবং সেই জলের তলদেশ পধ্যস্ত আমরা 

পুরিষ্ণার দেখিতে পারি। কলিকাতার গল্াজল ঘোলা সেইজন্য এ 

জলের .ভিতরকীর মস্ত আমরা দেখিতে পাই না, কিন্ত হরিদ্বারের 
গঙ্গাজল খুব পরিষাঁর ও স্বচ্ছ সেইজন্য খানে জলের ভিতরকণর, 

মহস্ঞাদি পরিষ্কার ও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া খার। আমাদের স্থতিও 
পরিচ্ধীর না হইলে আমরা ভিতরকণর স্ুক্মবিষর দেখিতে সক্ষম হইব 

শী) আমাদের স্বৃতিতে শব্দ ও অর্থ একসঙ্গে মিশাইর়। পাঁকিলে, 

মে স্বতি-সাহীবোে আমাদের বস্তবিষরক যথার্৫থজ্ঞান হয় নাঃ কিন্ত 

আমরা বদি শব্দকে স্মৃতি হইতে দূর করির] দিতে পারি, তাহাহইলে, 

আমাঁদৈর স্মৃতি পরিষ্কার হইয়া, অর্থাবষয়ে ভাল জ্ঞান জন্মিতে পারে । 

একসঙ্গে বদি দশটী বালক চীৎকার করিয়া পাঁঠ করে, ভাহাহইলে, 

সেই সমুদ্র বালকের উচ্চারিত শক্ষগুলি মিশাইয়া একটা শকের স্যার 
'বোধ হয়। সেই মিশ্রিত শব্দ হইতে তোমার পুত্রের শবকে পৃথক্ 

শুনিতে পাইবে ন৮; কিন্তু ষ্ি আর নয়টা বালক পাঁঠ বন্ধ করে এবং 

তোমার পুত্রমান্ পাঠ করে, তখন তুমি, তোমার পুত্রের কণম্বর স্পষ্ট 
কৃৰিতে পারিবে । সেইরপ স্থৃতির মধ্যে শব্দ ও অর্থ ছুটী.বিষয় থাকিলে; 



৯১০৮ মেয়েদের পাতঞ্জল ৷ 

ভোমার অর্থবিষয়ে ষথার্থঞ্জোন হইবে না; কিন্তু যদি শবটা স্বৃতি 
হইতে বহিষ্কত হুইর] যায়, তখন তোমার স্বৃতিপরিস্ুদ্ধি হইবে এবং 
অর্থবিষয়ে স্পষ্ট ও পরিষ্কার ক্জান হইবে । শব্ধ ও অর্থ একয়ঙ্গে বিশাইয়! 
ষে ধ্যান, তাহ! সবিতর্কী) আর মাত্র অর্থের যে ধ্যান, তাহা? 

নিঝ্বিতর্কা। নিব্বিতর্কা' সমাপত্তিতে, স্কুলভূতের হুক্মতম জ্ঞান হয়। 
শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ স্থুলভূত | আমরা সাধারণতঃ এই স্থুলশব্দি 
গ্রহণ করিয়া থাকি । ইহাদিগের কুক অংশ গৃহীত হর নাঁ। নির্বিতরকী 
সমাপত্তিতে স্থুলভুতের সুজ্মরতম অংশ প্রত্যক্ষ হয়| স্থুলভূতের ইন্চাই, 
সর্বাপেক্ষা হুক্ম অংশ। ইহাকে তন্মাত্র বলে, যথা শক তন্সীত্র, 

স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্সাত্র, রস তন্মাত্র, ও গন্ধ তন্মাত্র । এই সকল ভন্মাত্র 
হইতে স্থুলভূতের সৃষ্টি হইয়াছে । তন্মাত্রজ্ঞানই-__সত্যজ্ঞান, স্থুলভূতজ্ঞান 
- দ্রান্তিজ্ঞান। আমরা স্থুলভূতকে যেরূপ দেখি, তাহা প্রক্কৃতপক্ষে 
সেরূপ নহে | তাহা তন্সাত্রের সমষ্টি মাত্র । 'শামরা রূপ দর্শন করি। 

নীল, লাল, ভবিদ্রাদি নানাপ্রকীর রূপ দর্শন করি; এনরপভাবে 

যে নানাপ্রকার দর্শন তাহ। ভ্রান্তিদর্শন, তাহ সত্যদর্শন নহে ৷ প্ররুত 

পক্ষে নীল, লাল বা হরিদ্রাদি রূপ নাই । একমাত্র রূপ তম্মাত্র আছে। 

তন্মাত্রের মধ্যে নানাপ্রকীরত্ব নাই। এই তন্মাত্র হইতেই নানীপ্রকার 

স্থষ্টি হয়; সুতরাং আমরা মূলরূপ দেখিতে পাই না। রূপের পরিণাম 
মাত্র দেখি। হুপ্ধ হইতে মাখন হুর এবং মাখন হইতে ঘ্বত 'হয়। 

পুত মূলদ্রর্য নহে, মূলদ্রব্য ছুগ্ধ;) ভুতরাং কেহ বদি দ্বতকে মৃলদ্রব্য 
বলির মনে করে; তাহা! তাহার ভুল। সেইবূপ নানাপ্রকার রূপ 

মূলদ্রব্য নহে । তন্সীত্রই মুলদ্রবা। সেই প্রকার নানাপ্রকীর শব, 
স্পর্শ, রস বা গন্ধাদি নাই; কেবল তাহাদের তন্সাত্রআছে। আম 

একটী সন্দেশকে সন্দেশ বলিয়া দেখি, কিন্তু আমাদের সেই দর্শন 
সতাদর্শন নহে, সে দর্শন ত্রাস্তিদশন । আমরা সন্দেশটীর সুলভ, 
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দর্শন করি। তাহার নুক্ভূত দর্শন করি ন!। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 

সন্দেশটা হুক্ষভুতের সমষ্টিমাত্র। সন্দেশটা শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, 
রুপতম্মীত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্াত্রের সমষ্টিমাত্র। এইরূপ প্রত্যেক 
ভূতপদা্্থ তন্মাত্রই আছে -স্থলভূত নাই। স্থলভূত দর্শন-_ ত্রাস্তিদর্শন 
আর তন্মাত্র দর্শন--সত্যদর্শন। একটী নারীদেহের স্থুলরূপে মানুষ 
আকৃষ্ট হয়, স্থলরূপে মানুষ বিমোহিত হয়। তাহার শুঙ্ষরূপের বিষয় 

চিন্তা কুরে নাবা দর্শন" করে না; সেইহেতু তাহাতে মুগ্ধ হইয়! পরম 

পুরুষার্থজ্ঞানে সেই স্থুলভূতের চরণেই আত্মসমর্পণ করিয়। নরকের 

কীটরূপে পরিণত হর1 এইরূপ ত্রান্তিদর্শন জন্য আমাদের বিয়ে 

আঁদক্তি হয়! যখন এই ত্রান্থিদর্শন দূরীভূত হুইর! সত্যদর্শন হর, তখন 
বিষয়ের আসক্তিও কিয়া যার। স্থুলদর্শন তাগ করিয়! তন্মাত্র দর্শন 
হইলে, আমর! আমাদের এতকালের ভ্রীস্তি বুঝিতে পারি, অখমরা 

আমাদের মূর্খতা ও বোকামি বুঝিতে পারি এবং তখন আমরা এই 

স্থলভূতের আসক্তি ত্যাগ করি। সুক্্ভূত দর্শনে ও গ্রহণে বে স্থখ ও 

আ]ুনন্দ হয় তাহা স্থুলভূতের সুখ অপেক্ষা কোটা কোটী গুণ বেশী। এই 
জন্য প্রকৃতপক্ষে বিষয়ীসক্তি তাণাগ করিতে হইলে, ধ্যান ও সমাধিদ্বার' 

কুক্ষভৃত দর্শন কর! চাই অর্থাৎ তন্মাত্র দর্শন চীই | এইবপ তন্মাত্রদর্শন- 
কেই-_নিব্বিতর্ক সমীপন্তি বলে । আমাদের স্মৃতি-পরিশ্ুদ্ধি না৷ হইলে, 
এই* ুক্ষদর্শন হয় না। স্বৃতির মধ্যে শব্দ ও অর্থ এই উভয় জ্ঞান 

থাকিলে স্বৃতি'মলিন থাকে, এইজন্ত অভ্যাস দ্বার! 'কেবল স্বর্থমাত্র চিন্তা 

করিতে হয়। শব ত্যাগ করিতে হন্ন। অভ্যাস করিতে করিতে 

শব ত্যাগ হইয়া, কেবল অর্থমাত্র চিন্তা কর। যায়; এবং সেই অর্থ চিন্তা : 

গ্রগাঁ়ভীবে হইতে হইতে তন্মাত্র দর্শন হয়। শুদ্ধ শব্দ শুনিয়া! যে জ্ঞান 

হয়, তাহা যথার্থ জ্ঞান নয়; কিন্তু শব্ধের লক্ষ্য যে অর্থ, সেই অথজ্ঞান 

*হইলে তবে যথার্থ জ্ঞান হইল বলা যাঁয়। ইন্দরিয়্বার বাঁ মনদ্বার! সেই অথ 
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দৃষ্টিগোচর হইলে, তবে সেই জ্ঞানকে যথার্থজ্তীন বলে। যে বিষর, 

ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বাঁ মাঁনসপ্রত্যক্ষ নর; যেমন “অনাদি, অনন্ত, কাল 

ইত্যাদি” বলিলে শব্মাত্রের জ্ঞান হইল; কিন্তু অর্থজ্ঞান হইল ন৷।। 

কাল-_যে কিরূপ বিষয়, কিরূপ দ্রব্য, তাহা জানিতে পারিলাম না; 

সুতরাং এরূপ জ্ঞান, যথার্থজ্ঞান নহে-সত্যজ্ীন নহে, তবে সত্যের 

আভাসমাত্র | অতএব শুদ্ধ শব্ধ সাহায্যে বে জ্ঞান হয়, সে জ্ঞান 

যথার্থজ্ঞান নহে । শব্দের সাহাধ্য না লইয়! শুদ্ধ অর্থ পাহাব্যে' বে 
জ্ঞান হয়, তাহাই যথার্থজ্ঞান। আগম ও অনুমান হইতে আমাদের 
যে জ্ঞান হয়, তাহা যথার্থ নহে; কিন্তু এক্দিরিক ও মানস প্রতাক্ষে, 

ধ্যান ও সমাধিষোগে বে অপরোক্ষজ্ঞান হর--তাঁহাই যথার্থজ্ঞান | 
পরের মুখে শুনিরা যে জ্ঞান তাহা! পরোক্ষজ্ঞান, সে জ্ঞান অস্তাযী 

ও বিচলিত হইতে পারে; কিন্তু নিজের এন্দ্রিরিক বা মানস প্রতাক্ষে 

যে জ্ঞান হয়, তীহা স্থায়ী এবং অটল ও 'অচল। তাহা! কেহ কখনও 

ভগ্ন করিতে পাঁরে নী। নিজের 'অঙ্গ দগ্ধ হইলে থে প্রকার অপরোক্ষ 
যন্ত্রণার জ্ঞান হয়, পরের মুখে শুনির সে প্রকার জ্ঞান হয় না! 

কোন একটী ফল নিজে খাইরা 'আম্বাদ করিলে, তাহার যে প্রকার 
রসজ্জান হয়, অন্যের মুখে শুনিয়! সে প্রকার জ্ঞান হয় না। এউজন্ত 

পরোক্ষজ্ঞান স্থায়ী হর না, ভগ্ন হইতে পারে; কিন্তু অপরোক্ষজ্ঞান 
চিরস্থায়ী, কেহ ভগ্ন করিতে পারে না। ধর্মরসন্বন্ধেও তাই | ' ধন্ম- 

সন্বন্ধে কেবল শ্রবণ ও মনন করিয়। নিশ্চিন্ত হইও না; সে বিষরে 

ধ্যান ও সমাধি করিবে । সমীধি ভিন্ন অপরোক্ষদর্শন হয় না। বে 

সাধকের সমাধি হয় নাউ, তাহার মনের সন্দেহও ঘুচে নাই। সে 
আজ এক প্রকার, কাল অপর প্রকার সাধন গ্রহণ করিবে । সে আজ 

'এক গুরু এবং কাল অপর গুরু গ্রহণ করিবে । মে আজ একজনের 

কথায়, আর কাল আর একজনের কথার বিশ্বীস করিবে । এরূপ 
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কাঁরয়া সারাজীবন বৃথায় ঘুরি ঘুরিয়া৷ কাঁল কাটাইবে। অর্থ ও পরিশ্রম 

বুথা নষ্ট হইবে। কেহ বলিবে, প্্থাজা খাইলে সিদ্ধিলাভ, হয়”-_সে 

'গুজী খাইবে। কেহ বলিবে, “উর্ধবাছু হইলে সিদ্ধিলাভ হয়”__-সে 
উর্ধাবাহু চুইবে। কেহ বলিবে, “স্থী, পুত্রকে পথে বসাইলে সিদ্ধিলাভ 
হের”__সে তাহাই করিবে। কেহু বলিবে, “গেরুয়া পরিয়া পরের 

সন্ধে বসির! খাইলে সিদ্ধিলীভ তর”__সে তাহাই করিবে। এবস্প্রকারে 
' ধর্মকে জাহার যেরূপ রুচি, সে সেরূপ রুচি অনুসারে গঠিত করিরা 

' তদশকে ছারখার করে। সনাতন ধর্মগ্রন্থ অবলব্ন না করিলে, এইরূপে 

উৎসন্ন যাইতে হইবে অতএব সদগুরু ও অংশাস্ত্র অবলম্বনে স্থপথ 

নির্ধারণ করির। তীহ। ধরিয়া সাধন করিলে,সত্বর বাঞ্চিত ফলপ্রাপ্ত হইবে। 

এতয়ৈব সবিচাঁরা নির্বিচার! চ সুন্মনবিষয়। ব্যাখ্যাতা ॥88॥ 

ইহার দ্বারা কুক্ম বিষয় সবিচারা ও নির্বিচার! সমাপত্তি ব্যাখাত হইল। 
যেমন স্ুল বিষর অবলম্বন করিরা “সবিতর্কা ও নির্বিিতর্কী” সমাপন্তি 

হর; তেমন হৃুক্ষবিষয়, তন্মীত্র, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত অবলম্বন 

করিয়! “সবিচীর। ও নির্বিচারা” সমাপত্তি হয় । সাধন করিতে করিতে 

সমাধি যতই গাঢ় হইবে, ততই উত্তরোত্তর উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত 

হইবে । শাস্ত্র”পাঠ না করিরাও বদি নিয়মমত সাঁধন করা যয, তাহা 

হইলেও এই সকল উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হওর যায়| সাধারণের পক্ষে 
'সাধন করিয়া এই সকল বিষর প্রত্যক্ষ কর! ভীল। শাস্ত্রপাঠে এই 
সচল বিষয় বুঝিতে পারিবে নাঁ। যাহারা বুঝিতে ইচ্ছ! করিবে তাহারা 
সদ্্গুরুর নিকট হইতে অথবা কোন বৃ পাতঞ্জল-দর্শন হইতে পাঠ 

করিয়া ইহা বুঝিবে | এই গ্রন্থ সাধারণের জন্ত-_পণ্ডিতের জন্য নহে? 
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এই হেতু “সবিচার! ও নির্বিচারা অমাপত্তির বিভৃত ব্যাখ্যা দেওয়া 

হুইল না! 

সুক্ষমবিষয়ত্বং চালিঙ্গপধ্যবসানম্ ॥ ৪৫ ॥ 

কুঙ্গ্ববিষয়ত্ব অলিঙ্গে পর্য্যবসিত হয় । ৃ্ 
কেণন একটা দ্রব্কে বিভাগ করিতে করিতে যে সর্বাণেক্ষা ক্ষুদ্র 

অংশ পাওয়া ষাঁয়, যে অংশকে আর বিভাগ করা যার নাঃ তাহাকে 

পরমাণু বলে। অনেকগুলি পরমাণুর যোগে একটা স্থল বিষয় প্রকাশিত 

হয়| পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে, তাহ] সীধারণ চক্ষু সাহাযষো দেখিতে 

পীওয়া যায় না। একটুকরা লবণ যদি খানিকট1 জলে মিশাইয়া৷ দেওয়। 
যার, তাহণহইলে, সেই সমুদ্র জলই লবণাস্বাদ হইয়া বাঁয় অর্থাৎ সেই 
লবণখণ্টা তখন অণুপরমাগুতে বিভক্ত হইয়া যার। লবগের সেই 
পরমাণু অংশ আমাদের চক্ষুগোচর হর না। আবার সেই জল ফুটাইলে 
যখন জলীয় অংশ বাম্পীকারে আকাশে মিলাইর1 যায়, তখন জলের 

সহিত মিশ্রিত সেই লবণের পরমাণু সকল একত্রিত ও জমাট হইরা 

পুনরার আমাদের দষ্টিপথে আসে। একটা ক্ষুদ্র লবণখণ্ডে যে কত 
পরমাণু আছে, তাঁর সংখ্য। গণনা করা যাঁয় না। এই সকল পরমাণু 
আমরা সাধারণ চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই না। কিন্তু সমাধি অবস্থায় 

ধ্যানচক্ষুত্বণর! জানিতে পারি । এই সকল পরমাণু যখন অত্যন্ত সুক্সণবস্থা 

প্রীপ্ত হয়, যখন সেই হুক্মীবস্থা অপেক্ষা আর অধিক নুঙ্াবস্থা হইতে 
পারে না, তখন তাহাদিগকে তন্মীত্র বলে। লবণের স্থল পরমাণু 

হইতে আমরা লবণ আস্বীদ গ্রহণ করি, শর্করার '্থুল পরমাণু হইতে 
আমরা মিষ্ট আন্বাদ পাই। কুইনাইনের স্থল পরমাণু হইতে আমর 

"তিক্ত আন্বাদ পাই; কিন্ত যখন এই স্থল পরমাণু অত্যন্ত হুক 
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হয় তখন তাহারা বিভিন্ন আম্বীদ বিহীন হয়। রস অর্থে--লবণরস 

অর্থাৎ লবণ আস্বাদ, মিষ্টরস অথে- মি আশ্বাদ, তিক্তরসল অথে-_ 

তিতুঁ আম্বাদ | স্থল পরমাণু অবস্থায় আমরা লবণ, মিষ্ট ও তিক্তাদি 

ভিন্ন ভিন্ন* রস আম্বাদন করিরা থাকি; কিন্তু পরমীথু বখন অত্যন্ত 

স্থস্ম হয় অর্থাৎ যখন তাহ! “তল্সাত্র” হুর, তখন সেই তন্মাত্রে 

অর্থাৎ সেই রসতন্মাত্রে লব, মিষ্ট বাঁ তিক্তাদি ভি ভিন্ন আস্বাদ 

থাকে" না.) এইজন্য তখন তাহাঁকে “রসতম্মাত্র” বলে। তন্সাত্র- 

তত মা অর্থাৎ রসমাত্র কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন রস বা আস্বাদ নহে। এই 

রসতন্মীত্রই সুক্্মরসের সুক্ষ অবস্থা। সেইরূপ শব্দতন্ীত্রে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকীর শকজ্ঞীন হর না, কেব্ল শবমীত্র জ্ঞান হর। সেইরূপ স্প্শ- 

তন্থত্র, বূপতন্মীত্র ও গন্ধতন্মাত্রের বিবর বুঝিতে হুইবে। সুতরাং 
স্থলভুতের্ পরমীণু তন্মত্রে লীন হর) স্তুল-ভূতজ্ঞীন অপেক্ষা ন্মাত্র- 

জ্ঞান ুশ্স, অধিক স্ত্য ও অধিক সুখদারক, আবার তণ্বাত্র 

অস্মিতায় বা অহঙ্কারে লীন হয়| তন্সাত্রসকল অস্মিতা হইতে 

উৎপন্গ হইয়াছে, এইজন্য তাহারা অস্মিতাতে লীন হয়। তন্মাত্র হইতে 

“আন্মিতা আরও অধিক স্ুক্ম, অধিক সত্য ও অধিক স্খদারিনী ৷ 

আবার অস্মিতা মহত্তত্বে লীন হর কারণ মহত্ত্ব হইতে অন্মিত! 
উৎপন্ন হইয়াছে! অসন্দ্রিতা অপেক্ষী মহত্ত্ব অধিক হুমম, অধিক সত্য 

'ও অধিক সুখদায়ক : আবার মহত অব্যন্তে লীন হর কারণ অব্যঞ্ত 

হইতে মহত্বত্ব উৎপন্ন হইয়ীছে। মহত্ত্ব অপেক্ষা অব্যস্ত * অধিক 
সুক্ষ, অধিক সত্য ও অধিক ন্ুখদারক | এই অব্যক্তই শেব অবস্থ!। 

ইহাই সর্বাপেক্ষা লুক্মাবস্থা | ইহা, কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হর 
নাই) সুতরাং কোন কিছুতে লীন হয় না|. বাহা কৌন কিছু 

*হইতে উৎপন্ন হুইয়া আবার তাহার কারণ. কোন কিছুতে লীন হয়, 
তাহাকে পলিঙ্গ” বলে। আর যাহার উৎপতিস্থান বা কারণ নাই, 

০ 
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তাহাকে অব্যক্ত বা “অলিঙ্গ” বলে। সৃষ্টির সময় এই অব্যক্ত হইতে 

মহত্ত্ব এবং মহত্ত্ব হইতে অস্মিতা এবং অন্মিত! হইতে ইন্দ্রিয়গণ ও 
পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহীভূত উৎপন্ন হয়। ৫বমম 
অব্যক্ত বা অলিঙ্গ-_ প্রকৃতির আদি অবস্থা, সেইরূপ মহা ভূতগণ--প্রক্ৃতির 
শেষ পরিণীম। অন্থুলৌমগতিতে' যেমন অব্যক্ত হইতে মহাভৃতগণ 
প্রকাশিত হয়, €সইরূপ প্রতিলৌমগতিতে মহা'ভূতগণ তন্মাত্রে, তন্মাত্র 
অন্মিতাতে, অন্মিতাঁ মহত্ত্বে ও মহত্ত্ব অব্যক্তে লীন হয়।, প্রকৃতির 
এই অন্ুলোম ও প্রতিলৌম গতির বিজ্ঞান লাভ করিলে পুরুষ যে 

প্রক্কৃতি হইতে ভিন্ন তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। পুরুষদারা উপদুষ্ 
না হইলে প্রকৃতির কোনরূপ পরিণাম হর না । 

তা এব সবীজঃ সমাধি ॥ ৪৬ ॥ 

তাহারাই সবীজ সমাধি! 
বাহিরের বস্ত অবলম্বন করিয়া এই চারি প্রকারের সমাধি 

হয়, এইজন্য ইহাদের সবীজ সমাধি বলে। ইহাদের মধো সবিতক 

সমাধি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট । জীবের ভোগাবস্থা হইতে এই সমাধি 
কিঞ্চিৎ উন্নত, ইহ প্রায় ভোগাঁবস্কার তুল্য । ইহ সর্বপ্রথম অবস্থা 
--ইহাই সমাধির আরম্ভ অবস্থা । নির্ববিতর্ক, সবিতর্ক অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ ; 

তদপেক্ষী সবিচার এবং তদপেক্ষা নির্বিচার শ্রেঠ | নির্কচির 

পর্য্স্ত, চিস্তা করিবার কোন না কোন একটী বিষয় থাকে 
এবং এই ধ্যানের বিষয় যত নুক্স হইবে ততই উচ্চাবস্থার সমাধি 

হইবে এ্রবং তাহার ফল তত অধিক শ্রেষ্ঠ হইবে ।* এই সবীজ সমাধির 
অনুষ্ঠানে সংসারের হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না 
তবে এস্থান' হইতে শ্ীপ্র পতন হয় নী। নির্বিচার সমাধির অবস্থ৮পার 
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হইলে জ্ঞানীলোকের উদর হর, সেই অসীম জ্ঞীনশক্তি অবলম্বন করিয়া! 

যোগী অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রে উপনীত হন। 

নির্ধ্িচারবৈশারগেহধ্যাত্মপ্র সাঁদঃ ॥ ৪৭ ॥ 

নির্বিচার সমীধির বৈশীরপ্ভ হইলে অধ্যাত্মপ্রসাদ হন্ধ। 
'নির্ষ্চার সমীধিও সবীজ সমাধি, তাহাতে বাহিরের অবলম্বন থাকে, 

'ুতরীং তাহাঁতেও মলিনতা থাকে; বখন এই মলিনতাঁর অপসারণে 
বৈশারগ্ক হয় অর্থাৎ যখন চিন্ত 'আর রজন্তমোৌমল দারা অভিভূত 
হুর না, যখন চিত্ত পূরিফার ও স্বচ্ছ হুয় তখন বযোগীর অধ্যাত্মপ্রসাদ 
লাভ হুয় অর্থণৎ প্রকাশ গুণের উৎকর্ষ হয়। তখন পূর্ণজ্ঞান জন্মার 
এবং যোগী যাহা দর্শন করেন তাহা সত্য। তাহার ভরান্তিদর্শন হর 
না। এইজ্ঞান প্রত্ক্ষ জ্ঞীন। ইহা পরের দুখে শুনিরা» পুস্তক পাঠ 
করিয়া, রা অনুমান বা আগম সাহাব্যে হয় নাই। ইহ! প্রত্যক্ষ 
দ্বারা হইয়াছে । ইহা! অপরোক্ষ জ্ঞান। এইরূপ সমীধি খুব উন্নত; 
সিদ্ধপুরুষের] এইরূপ সমাধি দ্বারা প্রজ্ঞীলীভ করির1। চরম বিশেষ . 

সকল দর্শন করিয়াছেন এবং তাহাই ইতর-জনসাধারণকে উপদেশ 
দান করেন। এই প্রজ্ঞাকে খতন্তর1 প্রজ্ঞা বলে! খতত্তরা প্রজ্ঞা 

সম্পূর্ণ নির্মল | সাধারণ প্রজ্ঞা সমল 

ধতভ্ভর। তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥ 

সেই অবস্থায় ঘে প্রজ্ঞা হয়, তাহার নাম খতস্তর! প্রজ্ঞা । 

খতন্তরা অর্থ সত্যস্তরা। এই প্রজ্ঞালীভ হইলে জীবের সর্বজ্ঞতালীভ, 

হঁয়। জীবাত্ম! এতাবৎকাঁল প্রকৃতির দৃশ্যই দর্শন করিতেছিলেন, কিন্তু যে 
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সাক্ষিচৈতন্তের বর্তমানতায় এই দৃশ্ত দেখিতেছিলেন, সেই সাক্ষিচৈতন্তের 
দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই, এক্ষণে জীবাত্মার সমুদর দৃশ্রের অপলাঁপ 
হওয়াতে বে সাক্ষিচৈতন্ডের আলোকে এই সমুদয় দৃশ্য দেখিতেছিলেন, 

সেই সাক্ষিচৈতন্তের দিকে দৃষ্টি পড়ে। যেমন কোন ধনী কোন 
মহোৎসব উপলক্ষে একটা খুব বড় উজ্জল আলোক জালাইর' দেন এবং 
সেই আলোকের নিয্লে লোকজনকে আদর অভার্থনা করেন ₹ কিন্ত 
গভীর রাত্রিতে বখন উৎসবের অদুদর লোকজন চলিরা বাঁর এবং 
উতসবক্ষেত্র কোল্াতলবিহীন হর, তখন দেই উতসবন্বামী-_.ঘে বড় 
আলোকটীর স্রাহয্যে এই সমস্ত বাহিরের দ্রব্যাদি দেখিতেছিলেন, 
সেই আলোকটর প্রাত দৃষ্টিপাত করেন; সেইরূপ জীবাম্মীর 
বাহিরের সমদযর বিষর আবজ্জনা পরিষার হইলে সেই সাক্ষিটৈতন্তেল 
দিকে দৃষ্টি পড়ে অথাৎ ঘা দ্বারা সমুদ্র দেখিতেছিলেন ও বুঝিতে ছিলেন 
এক্ষণে তাহাকেই দেখেন এবং চৈতত্তস্বরপ ও জীবের অন্মিতীভীবকে 

অবভাসিত করি তাহার অবভীসকরূপে বর্তমীন থাকেন! আধারণতঃ 

আমর] বাহা! প্রতাক্ষ করি তাহা আপেক্ষিক সত্য কিন্ত যোগী খতভ্ত'রা 
প্রজ্ঞা হইলে বা। প্রত্যক্ষ করেন, তাহা সম্পূর্ণ সতা | এইজন্য ইহাকে 

খতন্তরা৷ বা স্তাস্থর: প্রজ্ঞ! বলে। | 

শ্র্তানুমানপ্রজ্ঞাভ্যমন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥.. 
এই প্রজ্ঞা শ্রত ও অনুমানজাত প্রজ্ঞা হইতে ভিন্নবিষর়া, যেহেতু 

তাহ] বিশেষবিবয়ক | ্ 

শুনিরা বে জ্ঞান হর বা অনুমান দ্বারা বে জ্ঞান হর, তাহা সত্যঙ্ঞান 

নহে তাহা ভ্রান্তিজ্ঞান! শ্রতানুমাঁন দ্বারা বিশেষবিষরক জ্ঞান হইতে 
পারে না। তাহার দ্বারা সামান্যবিষর়ক জ্ঞীন হয়। 
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সংক্কারোহন্যসংক্কারপ্রতিবন্থী ॥ ৫০ ॥ 

৬ "তাহা হইতে জাত অর্থাৎ সেই সমাধি হইতে জীত খতস্তরা প্রজ্ঞার 
ে সংস্কার, তাহা "অন্য বৈষরিক সংস্কারের প্রতিবন্ধী অর্থাৎ প্রতিকূল । 

". সমানিপ্রজ্ঞার সংস্কার চিন্তে পড়ে 'ও সংগুহীহ হ্। এই সংস্কীর কি 
অধমাদের 'নিষ্ট করে ? না-ইভা অনিষ্ট করে না, নর তদ্িপরীত | ই। 

শামাদের ইষ্টের কারণ হয়; কারণ এই সংক্ষার বিগ্বাসংস্কার। উহ? 

"মীরের অবিদ্তা সংক্গীরকে ধ্বংস করে, 'আামাদেন্র বিক্ষেপ সংস্কারকে 

নষ্ট করে ও চিন্তকে স্চির করে। চিন্ুস্তিব হইলে, চিন্তে বিক্ষেপ না 

হইলে আর বুখখান হর না। এই প্রজ্ঞারুত সৎকার, বখান সংস্কীরকে 

নষ্ট করে! এইভেতু উচ্চ]! আমাদের আঅপকাঁর করে নী | 

চিভমধ্যে ডউপ্রকার সংস্কার থাকেন জ্ঞানসংক্কীর ও ক্রিরা- 

সইক্কীর। জ্বানসংস্কীর দ্বারা আমাদের স্কৃতি উৎপন্ন হয় এবং ক্রিরা- 

সংক্গারের দারা আমীদের কার্যচেষ্টা হয়| এসকল সংস্কার আপুন। 

পনি উৎপন্ন হয়-ইহছাদের উপর সাধারণ জীবের কৌন ক্ষমতা 

নাই | ইহারা উৎপন্ন হইবেই হইবে এবং সেই সংস্কার দ্বারা বাধ্য 

হইয়া জীবকে কাধ্য করিতে হইবে | জীব মনে করে যে এই কার্যের 
উপর তাহার কর্তৃত্ব "আছে, কিন্ত ভীহ সম্পূর্ণ শ্রম | সাধারণ জীব 

এইসক্রল সংঙ্গারের সম্পূর্ণ বশীভূত, কিম্থ দৃঢ় প্রতিজ্ঞীসম্পন্ন সাধক 
'্টউন্নত বোগিগণ এই সংক্কীরের বশীভূত নদ্ছন। সীধীর। লৌকের 
মনে যখন যে বীসনার উদর হর ও কাঁধ্যচেষ্টী হর, তীহীরা বিনা 

বিচারে ভীভশই করে। কাধ্য ভাল কি শন্দ ভাহা বিচার করিতে 
চ্ছে না এবং বিচীর করিবার ক্ষমতাও নাই! সাধকের চিত্ত হইতে 

বে সকল বাসনার উদয় হর বাযে সকল কাঁ্য্যচেষ্টী হর, সাধক তাহা 

কাল করির! বিচার করেন এবং ভাহ আম্মার মঙ্গলকর হইলে- করেন, 
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নচেৎ তাহা ত্যাগ করেন। সাধারণ জীব এই সংস্কারের সম্পূর্ণ অধীর্ন ; 
কিন্ত সাধক এই সংস্কীরকে সংঘ করিতে পারেন | 

এই সংস্কার আবার ক্রিষ্ট অর্থাৎ অবিগ্ভামলক ও অক্রিষ্ট অর্থাৎ? 

বি্কামূলক | বিগ্ভাসংস্কার অবিদ্াসংক্কীরকে ধ্বংস করে। সম্প্রজ্ঞাত 

সমাধিজীত-_সংস্কার বিগ্ভামূলক, ,এইজন্ত তাহ] অবিদ্যামূলক ক্রিষ্ট- 

সংস্কারকে ধ্বংস করে| অবিগ্াসৎস্কার দূরীভূত হইলে জ্ঞানের পরাকাষ্ট। 
হর অর্থাৎ পরাজ্ঞীন হব। পরাজ্ঞীন হইলে পরাবৈরাগায, হর. ও 
পরাঁভক্তি হয় | 

ঞ 
সস 

তম্তাপি নিরোধে সর্বনিরোধাৎ নিবাঁজঃ সমাধি? ॥৫১। 

তাহারও নিরোধ ভইপে অথাৎ সেই সম্প্রজ্ঞাত সংস্কারেরও নিরোপ | 

হইলে সর্বনিরোধ হয় অর্থাৎ সমুদর সংস্কারের নিরোধ হর এবং তাহা 
হইতে নিব্বীজ ফ্মাধি উৎপন্ন হয় | 

সম্প্রজ্ঞাত জ্মাপিদ্বারা চিত্তে উক্ত সমাধির সংস্কার পড়ে । , এই 

সংস্কারের নিরোপ হইলেই অসন্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়| অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি 

হইলে দরষ্ট পুরুব স্বরূপে স্থিত হণ। পুরুষ সদশকালই ডরষ্টা ছিলেন, 

আছেন এবং পাকিবেন। চিত্ত ন্যুথিত হইলে উপদৃষ্ট হয়, আর শান্ত 

হইলে উপদৃষ্ট ভর না এইবপ লৌকিক দৃষ্টিতে পুরুষকে বদ্ধ আর, 

মুক্ত বলায় ! | এ 

সমাধিপাঁদ সমাপ্ত । 
(৮ 
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" তপঃম্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানাণি ক্রিয়াবোগঃ ॥ ১ ॥ 

তপঃ, স্বাধ্যায় ও জশ্বরপ্রণিধান ক্রিরাষোগ | 

ক্রিয়াবোগ ব্যতীত যে জ্ঞীন, তাহা কীচা জ্ঞান, তাহা পাকা জ্ঞান 
হে ।” কর্মের অনুষ্ভন “ভিন্ন পাক] জ্ঞান হয় না। নিষ্কাম কর্মের, 
“অনুষ্ঠীমে পাকা জ্ঞান হয় এবং সেই জ্ঞান মুক্তির হেতু । শুদ্ধ পুস্তক 
পাঠ বা তর্ক করিয়া বেড্টীইলে পাঁক' জ্ঞান হইবে নাঁ। পাকা জ্ঞান 

লাভ করিতে হইলে, পরিশ্রম আবশ্যক | বিনা পরিশ্রমে কেহ কখনও 
এ জগতে কোন বিষরে সাঁফল্যলাঁভ করিতে পারে নাই। কেবল 

বাক্যবযয় অপরোক্ষান্থৃভৃতি হয় না| প্রাণপণে মহধি পতঞ্জলির 
উপদিষট পর অনুষ্ঠান করিতে হইবে | এই ক্রিয়াযোগ ত্রিবিধ,”_ 

তপঃ, স্বাধ্যায় ও ইশ্বরপ্রণিধান। তপঃ দ্বারা শরীর ও ইন্দরিয়ের 

। হর) স্বাধ্যায় দ্বারা মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধির পরিশুদ্ধি হয় 
এবং ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বার! চিত্তশুদ্ধি হয় অর্থাৎ চিত্তের রজস্তমোমল 

বিদ্রিত হয় । আমরা যে করটী উপকরণ লইয়া! জগতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি সেই উপকরণগুলির পবিশুদ্ধি না হইলে তাঁহাদের সম্যক্- 

জ্ঞান বা অপবোক্ষান্থভৃতি কিছুই হইবে না| অপঝোক্ষান্ুভৃতি ভিন্ন 
আমরী মুক্তি পাঁইব না। যিনি বত উগ্রচেষ্টা ধারা এই ক্তিয়াবে।গ 
অবলম্বন করির1 সাধন। করিবেন, তিনি তত শ্রীপ্র কৃতকাঁধ্য হুইবেন। 

' আমরা তিনপ্রকার দেহ লইর| এই জগতে বিচরণ করিতেছি । 
(১)? স্থুলদেহ, (২) সুক্সদেহ ও (৩) কাঁরণদেহ | অন্নের দ্বারা স্থুলদেহ 
নির্মিত হইয়াছে । ইহাকে অন্নময় কৌষ বলে। প্রাণ, মন ও বুদ্ধিদ্বারা 
হুক্দেহ হইয়াছে | ইহাদের বণীক্রমে প্রীণময়, মনোময় .ও বিজ্ঞীনময় 
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কোষ বলে। অন্মিতাদ্ারা কাঁরণদেহ হইয়াছে। ইহাকে আনন্দময় 

কোষ বলে। জীবাস্া এই পঞ্চকোষের আবরণে বদ্ধ হইয়াছেন । এই 
পর্চকোৰ হইতে মুক্তি পাইলে জীবাত্া মুক্ত হইবেন। সর্ব বা়িরে 
অন্নমর, তদভ্যন্তরে প্রাণময়, তদভ্যন্তরে মনোময়, তদভ্যন্তরে বিজ্ঞীনময় 

ও সকলের অভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ অবস্থিত! এই কয়টা কোবের 
মলিনতা দুর না হইলে অপরোক্ষান্তৃতি হয় না। '্রইজন্য 'এই 
স্থলদেহের সংস্কার জন্য তপঃ, সুক্দেহের সংস্কণর জন্য স্বাধ্যায়.ও রারণ- 
দেহের সংস্কার জন্য ঈশ্বরপ্রণিধান আবস্তক | শুন্ধ যে ধর্শরার্যের 

জন্য ইহাদের সংস্কার আবশ্তক, তাহা নহে+ সাধু অসাধু, ধনী দরিদ্র, 
'সরল কপট, রাজ! প্রজা, যোগী ভোগী সকলেরই এই সংস্কীর'আবশ্তক | 

এই সংস্কীরকার্ধযা ভিন্ন আমাদের শরীর ও" মন, পীড়িত এবং অনুস্থ 

হয়। এই সংস্কার সাধন করিলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে । শরীর" 
ও মন গীড়িত হইলে, কেহই কোন কার্য্য ভাল করিয়। করিতে 

পারে নাঃ কিন্তু শরীর ও মন সুস্থ থাকিলে আমাদের সকল কাধ্যই 
নুচারুর্ূপে সম্পন্ন হয়। অতএব এই ক্রিরাযোগ সাঁধন করিলে, সকলেই 

উপকৃত হইবেন। কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না। ষতকাল ইহাদের. 

সংস্কারকাধ্য সাধিত না হয়, ততকাঁল আমর! ইহাদের বশবর্তী হইর 

সামান্ত ভূত্যের স্তাঁয় ইহাদের সেবা করিতে বাঁধা হই ; আর ইহাদের 

স্কারকার্ধ্য সীধিত হইলে, “আমরা ইহাদের প্রভূ হুইরা! আমাদের, 
বুদ্ধি ফ্রান্ুসারে ইহাঁদিগকে পরিচালিত করিতে 'পারি। শরির 
বশবর্তী হইয়া ও আলন্তে অভিভূত হুইন্না আমর! বেলা ৮টা পর্য্যস্ত 

নিদ্রা যাই। মানুষের কর্তব্য ত্রাঙ্গমুহূর্তে গাত্রোখান করা কিন্ত আমর! 
তখন উঠিতে পারি ন!। চক্ষুর বশবর্তী হইয়া আমরা কুদৃশ্ত দর্শন 
করিয়া আত্মাকে কলুষিত করি। কর্ণের বশবর্তী হইয়া আমরা কু-, 
কথ! শ্রবণ করিয়া আত্মাকে কলুষিত করি। এইহেতু ক্রিয়াযোগ 



সাধন পাদঃ-_ ১ম সুত্র | ১২১ 

দ্বারা ইহুণদের সংস্কার আবশ্তক। বেন অরণ্য হইতে বন্ত অঙ্ব 
পরিরা আনিয়ী, অগ্রে তাহাকে শিক্ষিত করিরা লইতে হয়, ততৎপরে 

*তঠুছীকে গাড়ীতে যুতিতে হয়; নচেৎ শিক্ষিত করিবার পূর্বে্ব তাহাকে 
"গাড়ীতে, যুতিলে সে গাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলে ও আরোহীকে বিনষ্ট 
“করে; সেইরূপ ভুত শরীর ও ,ইন্দ্রির সংস্কৃত না করিয়া জগতে 
ব্যবহারপরধরণ হইলে, আমাদের শরীর ধ্বংস হয় ও আত্মা কলুবিত 
হয়|. এই হেতু 'আবালবৃদ্ধবনিত সকলেরই ক্রিরাষে'গ অনুষ্ঠান কর' 
উচিত] অসংস্কত শরীরদার! সর্ব] পাঁপকাধ্যের অনুষ্ঠান হয় । অসংস্কত 
অনোৌমধ্যে সর্বদ| পাঁপচিস্তার উদয় হয় । 'অসংস্কৃতবৃদ্ধি হিভীহিতজ্ঞান- 

শ্য পশুবুদ্ধির ন্যার। সেইজন্য ক্রিনীযৌগ দ্বারা ইহাদের শোধন কর! 
আবহক। অসংস্কৃত দ্দীবন সর্বভূতের দীস। সংস্কৃত জীবন সর্ধভূতের 
গ্রভৃ। 'অসংস্কৃত জীবন অতীব দুর্ধল ও কাপুরুষ । সংস্কৃত জীবনের 
ক্ষমতা অসীম। তিনি সর্ধভুতের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। 
ণাস্ত্রে এই ক্রিয়াযোগ সম্বন্ধে নানাপ্রকার অনুষ্ঠান ' আছে । একজনে 

সকলপ্রকার অনুষ্ঠান করিতে পীরে না। যাহার পক্ষে যে অনুষ্ঠান 
শ্রেরঃ সে তাহাই গ্রহণ করিবে । বদি নিজে বুঝিতে না পারে, তাহ। 

হইলে, গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে । 

স্বাধার ছ।র! স্ক্সদেহ সংস্কত হগ্র_-প্রাথ মন ও বৃদ্ধির অলিনতা। 

'কাটিক। বার । ইট্টমন্্ব জপ ও অধ্যাত্মগ্রন্থের আলোচনাকে স্বাধ্যায় বলে। 
প্রী্* মন ও বুদ্ধির গতি সর্বদাই বাহিরের দিকে | বাহিটুরর বিষয়ে 
ইহুরা বড়ই আসক্ত । এই বিষনীসক্তিই ইহাদের মলিনতা | বিবরধ 
'বিষস্বরূপ । এই বিষগ্নাসক্তিত্যাগের জন্য ইহাদিগকে আর একটা 
অধসক্তির জিনিস, দিতে হইবে। আর একটা আসক্তির দ্রব্য ন 
পাইলে, ইহারা বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিবে নাঁ। বিবরাসক্তির পরিবর্তে 
ইচাদিগকে ভগবদাসক্তি প্রদান কর। বিষয় বাহিরের জিনিস, আর 
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ভগবাঁন্ ভিতরের জিনিস; সুতরাং ইহাদের বাহিরের গতি নিরোধ 
করিয়া ভিতরের দিকে আঁনিতে হইবে । বাহিরের বিষয়েও সুখ আছে 
আবার ভিতরের বিষয়েও সুখ আছে। বাহিরের স্থ অস্থারী আঁর- 

ভিতরের সুখ স্থারী। বাহিরের সুখ অল্প আর ভিতরের সুখ,অধিক | 
বাহিরের স্গুখ সমল আর ভিতরের সুখ নির্মল। আত্মা একবার. 
ভিতরের সুখের আভাস পাইলে আর বাহিরের বৈষয়িক সুখের দিকে 
ধাবিত হইবে না। সে ভিতরের সুখের আভাস পায় নাই; তাই 

বাহিরে ছুটাছুটী করিতেছে । আকআ্মীর এই বহিম্ম্থ গতি নিবারণ 
করিবার জন্য ও আত্মাকে অন্তম্থুঘী করিবার জন্য এই স্বাধায়রূপ 

ক্রিয়াযোগ আবশ্যক । 

ঈশ্বর প্রণিধান। ভগবাঁনে সর্ধকন্ম্নের ফল' অর্পণ পূর্বক নিষ্ষাম- 
ভবে কর্শকরার নাম ঈশ্বর প্রণিধান। প্রারন্ধের সংস্কারহেতু আমাদের 

কাঁধ্য করিতেই হইবে । আমরা কাধ্য করিতে বাধ্য । কখন কার্যের 

দ্বারা সুখ হইবে, কখন বা ছুঃখ হুইবে। আমার স্ুখহুঃখ আমিই 

স্ষ্টি করিয়াছি-_ইহাঁর জনা অন্য কেহ দায়ী নর। আমার প্রারবে 

বখন সুখ আসিবার হয়__-তখন সুখ আসে এবং যখন হুঃখ আমিবার 

হয়--তখন ছঃখ আসে । এই প্রারন্ধের স্থুখ ও হুঃখকে কেহ বাধা 

দিতে পীরে নী। ইহা আসিবেই | আমাদের কন্মীনুষারী আমাদের, 

সংস্কার হর। এই সংস্কার চিত্তে অঙ্কিত আছে । অনাদি অনন্তকাল 

হুইতে অপ্নমরাঁ এই জন্মমৃত্যুপ্রবাছে ভ্রমণ করিতেছি“ এবং অনর্গীদ 

অনন্তকালের কন্মসংস্কার আমীদের চিত্তে অঙ্কিত হইয়া! আছে। খ্য 

অসংখ্য সংস্কীর আমাদের চিত্তে অঙ্কিত আছে। যখন শুগাল হইয়া" 

জন্মিয়শছি, তখন শৃগালের সংস্কার আমাদের চিত্তে 'অঙ্কিত হইয়াছে । 
যখন কুকুর হুইয়! জন্মিয়াছি, তখন কুকুরের সংস্কীর চিত্তে অঙ্কিত, 

ইরাছে। যখন বিড়াল হইয়া জন্সিয়াছি, তখন বিড়ালের সংস্কার" 
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চিন্তে অঙ্কিত হইয়ীছে | আবার যখন মানব হইয়া] জন্মিয়াছি, তখন 

মানুষের সংস্কার চিত্তে অস্কিত হইরাছে। এই অনাদি অনস্তকাঁলের 
্ষেী কোটা জন্মের সংস্কীর আমাদের চিত্তে অঙ্কিত হইয়া আছে। 
এই কোঁটী,কোঁটী সংস্কারের মধ্যে কতকগুলি সংস্কারের বোঝা ঘাঁড়ে 

করিয়া অমর মানব জন্ম লইয়াছি।, যে সংস্কারগুলির বোঝা লইয় 

মানবজীবন অতিবাহিত করিতেছি, তাহাই প্রীরন্ধ সংস্কার) আর 
বাকী 'ষে, সংস্কারগুলি পিছনে পড়িয়া রহিল, তাহার নাম সঞ্চিত 

'সঞ্ণার সঞ্চিত সংক্কারের কাধ্য বর্তমান মনুষ্তজন্মে হইবে না। 

বর্তমান জীবনে শুন্ধ প্রারন্ধ সংস্কীরের ফল ভোগ করিতে হইবে । 

আর আমরা নৃতন করিয়া বে কর্ম ইহজীবনে আরম্ত করিব তাহার 
সংস্কীরও চিত্তে পড়িবে এবং সেই সংস্কারের ফল ইহজন্মে হইতেও 
পারে নাও হইতে পারে, কিন্ত প্রারবধ সংস্কারের ফল আমাদিগকে ভোগ 

করিতেই হইবে! ফলকামনাই চিত্তের সংস্কার | সেইজনা ফলকামন! 
করিয়া! ষে কর্ম করিবে তাহার সংস্কার চিন্তে পড়িবে এবং ফলকামন! 
শুন্য হইয়! যে কর্ম করিবে, তাহার সংস্কার চিত্তে পড়িবে না; সুতরাং 

শৃতন সংস্কারের জন্ম হইবে না বরং পুরাতন সংস্কারগুলি ক্ষর হুইয়৷ 

যাইবে। চিত্তে যতদিন সংস্কার থাকিবে ততদিন চিত্ত মলিন থাকিবে । 

-স্কারই চিত্তের মলিনত, অতএব ফলকামন। ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলে 

"আমাদের চিত্তের মলিনতা দূর হইবে ও চিত্ত পরিক্ষার হইবে । 
এইই যেকোন সংকার্ধ্য করিবে, তাহ1র ফল ভগবানে অর্পণ করির। 

করিবে । নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কর্ম করিলে, তাহা ইন্দিয়ে 

অপিত হইবে আর ভগবং সৃতি জন্য কর্ম করিলে, তাহা ভগবানে 
অর্পিত হইবে। ভগ্গবানে কর্র্পণ নিতান্ত সহজ নহে। পুরেখহিতগণ 
ঠাকুর পূজা করিয়া ভগবাঁনে কর্মফল অর্পণ করেন । কিন্তু তাঁহাদের 
দৃষ্টি নৈবেছ্ধ ও দক্ষিণার উপর থাকে । নৈবেছ্য ও দক্ষিণা বেশী 
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হইলে মনটা সন্তুষ্ট হয়, আর নৈবেদ্য ও দক্ষিণা কম 
হইলে মনটা বিরক্ত হয়। এইরূপ পুজীতে ভগবানে 
কর্মফল অপণ হুর না। ইহা! নিজের ইন্দ্রিয় ও মনের চরণে অূপিত 

হইল। ইহাকে শ্বরার্পণ বা ঈশ্বরপ্রণিধান বলে না। সেই হেতু 
কর্মফলের আকাঁজ্] না করিয়া; কেবলমাত্র তাহার দিকে চীহিয় 

চাঁহিরা সমুদ্র কর্তব্যকাধ্যগুলি করির। বাঁও। সুখ আসে আন্ুক, 

আর দুঃখ আসে আল্ুক; তাহার দিকে দক্ষ্য করিও নী। সমভাষে 

সুখ ও ছুঃখ সহা করিরা যাঁইবে। বৈধরিক সুখ ছুঃখের .কারণ ; 

সেইছেতৃ বৈষরিক স্ুখও আমাদের শক্রণ এইজন্য যেমন ছুঃখকে 
সহ করিতে হর, সেইরূপ স্ুখকেও সহা করিতে হয় । অতএব সুখ ও 

দুখ সমভীবে সহ্য করিয়া, কেবলমাত্র ঈশ্ববপগ্রীতির জন্য কর্তব্যকার্ধ্য 

সকল করিয়া যাঁও, তাহ হইলে, আর চিন্তে নূতন সংস্কারের দাগ পাঁড়িবে' 
না এবং পুরাতন সংস্কীরগুলিও ক্রমে ক্ষর হুইরা চিন্ত পরিষ্ষীর 'হুইবে। 
চিন্ত পরিষ্কার হইলেই চিত্ত স্থির হইবে । এই চিন্স্র্য্যই সকল সাধনের 
সূল উদ্দেশ্ঠ | : 

এই ক্রিয়ীযৌগের দ্বারা চিন্তে নূতন কোন প্রকার শক্তি উদ্ভৃত্ু 

হুর না। চিন্তমধোই অঙীম অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, তবে সেই 
শক্তি অপ্রকাশিত আছে। চিত্তের রজন্তমৌমলের দ্বারা সেই শক্তি 
আঅবরিত হুইর| প্রকাশ হইতে পারিতেছে না। ক্রিক্নাযৌণের দ্বার! 
এই রজ্ত্তমৌমল বিদুরিত হইলে চিত্তের সেই শক্তি প্রফাশিত হয়র্ণ 

শক্তি মূলতঃ একা1। বে শক্তিত্বারা আমর! ভাল কাধ্য করি, সেই 
শক্তির সাহাধ্যেই আমর! মন্দ কাঁধ্য করি। ভাল কাঁধ্য করিলে তাহার 

ফল সুখ, আর মন্দ কার্ধয করিলে তাহার ফল দুঃখ | সকলেই* সুখ 
-পাইতে চার । ছুঃখ পাইতে কেহ চায় নাঁ। যাহার বুদ্ধি যেমন সে 

সেইরূপ কাধ্য করে। বাহার বুদ্ধি সৎ, যাহার হিতাহিত জ্ঞান আছে, 
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সে আত্মার উন্নতিকর কাঁধ্য করিয়! সুখ পার; আর যাহার বুদ্ধি অসৎ, 

যাহার হিতাহিত জ্ঞান নীই, বাহীর বুদ্ধিতে ময়লা আছে, সে কোন্ 
কধর্য& আত্মার হিতকর আর কোন্ কার্য আত্মার অহিতকর তাহ? 
'বুঝিতে না* পারিরা_প্রকৃতির বশে অবশভাবে বাহা সম্মুখে উপস্থিত 
হর, তাহাই নির্বিচারে করিরা বার । *এইরূপে সাঁধীরণ লৌক আত্মাকে 
দিন ছ্িন. অধঃপাতিত করে। বুদ্ধির এই মলিনত্ব কীটাইতে হুইলে 

ক্রিরাতযাগ 'আবধ্ক। দৃঢ় বত্র ও অধ্যবসারের সহিত ক্রিরাযৌগের 

অ্ুষ্ঠান করিলে, বুদ্ধির এই মলিনতা কাটিয়া গির! বুদ্ধি পরিষ্কার হয়, 
তখন আমর] সকল বিষয় ভাল করিয়া দেখিতে ও বুঝিতে পারি এবং 

আমাদের শক্তিকে 'অবনতিকর নীচকার্য্ে ব্যয় ন1 করিরা, উন্নতিকর 

উচ্চকার্য্যে লীগাইতে পারি! এইবূপ করিলে শক্তির সুব্যবহার হর ও 
সেই অহাশুক্তির পুঙ্গা কর। হয়| আমরা শক্তিকে নীচকাধ্যে লাগাই 
শক্তির অবমাননা করিতেছি । শক্তির অবমাননা করিলে, মহাশক্তির 

অপমান করা হইল; মহাঁশক্তিকে অপমান করিলে, অশ্রন্ধী করিলে. 
তাহারুপুজী নী করিলে, আমাদের মঙ্গল কি করিয়। হইবে ! আমরং 
স্থছাশক্তির অবমাননা করিয়1-পীশবিক ভোগে মত্ত হইয়া, অধঃপানে 
বাইতেছি এবং দৈবভোগে বঞ্চিত হইতেছি। এই মহাঁশক্তির আরীধন: 
কর, দৈবভৌগপ্রীপ্ত হইবে। আশ্বিন মাসে বেরূপে মহাশক্তির পুজ! 

হয় তাহাতে মহাশক্তির প্রক্কত আরাধনা হর না-_তাহাতে মহাশক্তির 

অপৃজাসইয়। অগ্রে শক্তিকে চিনিতে শিক্ষা, কর। শক্তিকে নাঁচিনির! 
কিন্নপে শক্তির পুজা! করিবে | ঠাকুরদীলানে মা ছুর্গীর প্রতিমাকে 

বসাইয়! যেরূপভাবে পুজ! করিতেছ, উহ্হাতে মহাশক্তির পৃূজ! হর না| 

বার্থ অধিকারীর পক্ষে মহাশক্তির পুজায় প্রতিমার আবশ্তকতা নাই, 
*নৈবেস্থ বা ধুপধুনার আবশ্কতা নাই । ভক্তিভরে মহধি পতঞ্জলি উপদিষ্ট 
ক্রির্ীযোগ অনুষ্ঠীন করিলেই তোমার প্রকৃত শক্তি-পুজী হইবে ; তখন 
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তুমি অপীম ও অনন্ত শক্তির অধিকারী হইতে পারিবে আর শীক্তির 

অবমাঁনন। করিলে শক্তিহ্থীন হুইয়! উৎসন্ন যাঁইবে। 

সমাধিভাবনার্ঘঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ ॥ ২ ॥ « 

সমাধি ভাবনার জগ্য আর ক্লেশকে তনু অর্থাৎ ক্ষীণ করিবার জন্য 
উপরোক্ত ক্রিরীযোৌগ অবলম্বন করিতে হুর | টা 

ক্রিয়াযৌগের ছারা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির মল কাঁটিরা 
যার। এই মনিনতা। পরিষীর হইলেই ধ্যান ও সমাধির সুবিধা হয়। 
রজোগুণের চাঞ্চল্য ও তমোগুণের জড়তাই শরীর, ইন্দ্রিয় ও মুনের, 
মলিনত্ব। যখন এই রাঁজস চাঞ্চল্য ও তাঁমস জড়তা দূরীভূত হয়, তখন 

ক্লেশও ক্ষীণ হর এবং সমাধিও অভিমুখীন হুর । ক্রেশকে ক্ষীণ করিয়া 

তৎপরে নষ্ট করিতে হয়» | কোন জন্তকে কয়েকদিন খাইতে না দিলে 

তাহার বল ক্ষীণ হইয়। যায় এবং সে ক্রমে ক্রমে মরিরা যায়; সেইরূপ 

শরীর, ইন্দ্র ও মনের নিকট হইতে পাশবিক আসক্তি টানিয়। লইলেইস 
তাহাদের পাশবিক স্বভাব বিদুরিত হইয়] দেবভাঁব উৎপন্ন হয়] এই 
পাশবিক স্বভীবই রাজস চাঞ্চল্য ও তামস জড়তা এবং দেবভাবই 

সাত্বিকতা | শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনে যতক্ষণ পশ্তুভাব বর্তমান 'থাকিবে, 
ততক্ষণ সমাধি হইবে নী। এই পাশবিক সংগ্ধারই ক্রিষ্টর্সংস্কার | 

চিন্ত হইতে ক্রি্টসংস্কার ধ্বংস হইলে, আর আমাদের ক্লেশের উদর 

হয় না। “আমি শরীর” ইহা! অবিগ্ভাজাত ক্রিষ্টসংস্কার। সমাধিদ্বার' 
মহত্তত্বদর্শন হুইলে, তখন “আমি শরীর নহি” এই জ্ঞান প্রকৃষ্টরূপে 
উৎপন্ন হয়। তখন শরীরের সুখ ও হুঃখে, আমার সুখ ছুঃখ অন্কুভব 

হয় না। তখন শরীরের সুখে আমি সুখী হই না এবং শরীরের ছুঃখে 
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'আমিছুঃখী হই না। তখন আমার স্ুুখছ্ঃখে সমজ্ঞজীন হরর । “আমি 

এরীর নহি” ইহ] অক্রিষ্টসংস্কীর বা বিগ্যাঁসংস্কার বা. প্রজ্ঞাসংস্কার | 

অবিদ্ভাহন্মিতারাগছেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ ॥ ৩ ॥ 

উপরোক্ত কেশ পাঁচ প্রকার । 'অবিদ্া, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও 

অভিনিরেশ | 

* বস্বতঃ আমাদের ক্লেশ নাই । এই ক্রেশজ্ঞীন, মিথ্যাজ্ঞান বা 

রাস্তিজ্ঞান। ইহ] বিপর্য্য়জ্ঞান। এই ন্রান্তিজ্ঞান লইয়া, যাহা “আমি” 

নহি, তাহাকে “আমি” মনে করিতেছি । এইজন্যই এই ক্লেশ ভোগ 

ক্রিতেছি। খন প্রক্কত “আমাকে” জানিতে পারিব, তখন এই 

্রানডিদরশন বা বিপর্্যরজ্ঞান নষ্ট ছইবে। অবিদ্যা, অশ্মিতা, রাগ, 
দ্বেষ ও অভিনিবেশই এই সমুদয় ক্েশের মূল কাঁরণ। ক্রিরাযোগদ্ধারা 
এই অবিদ্যা, অশ্মিতা, রাঁগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ নষ্ট হইলে, আমরা 
ক্রেশ্ের হাত হইতে মুক্তি পাই | 

অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রস্থ প্ততনুবিচ্ছিন্োদারাণাম্ ॥ ৪ ॥ 

অবিদ্যাক্ষেত্র (১) প্রন্থপ্ত, (২) তনু, (৩) বিচ্ছিন্ন ও (8) উদ্দার 

এই টারি অবস্থায় ক্লেশ অবস্থিত আছে। ৮ 

(১) প্রনুপ্ত অর্থাৎ নিদ্রিত। নিদ্রিত কিন্তু মৃত নহে। ক্লেশের 

সংস্কার তখন নিত্রিত অবস্থায় আছে। জাগরিত হইলে উদর অবস্থা 

প্রাপ্ত হইবে। নিত্রিত অবস্থার সেই সংস্কীরের কাঁধ্য হয় না। আমাদের 

নিত্রীর সময় আমরা যেমন কোন কাধ্য করিতে পারি না, আবার 

জাগরিত হইয়! কাধ্য করি; সেইরূপ প্রস্প্ত ক্লেণসকল সপ্ত অবস্থায় 
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আমাদের ক্লেশ দান করে না, কিন্ত জাগরিত হইয়া অর্থাৎ উদার অবস্থার 
তাহার! কাধ্য আরম্ভ করে এবং সেই কার্যের দ্বারা আমরা ক্রেশ পাই। 
ক্রিয়াযোগ্বারা আমর! এই প্রন্থপ্ত ক্লেশকে দগ্ধ করিতে পারি; তান" 
ইহারা আর কাধ্যকর হয় না। ষেমন বীজ দগ্ধ হইলে তানহা হইভে 
আর অন্ধুরোৎপন্ন হর না, তেমনি ফ্রেশবীজ দগ্ধ হইলে, তাহুীর কার্য্য' 
বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইভে আর ক্রেশের উৎপত্তি হুয় না। ক্রিরাযৌগ-, 
দ্বারা সমাধি হুইলে এই ক্লেশবীজ ধ্বংস হইয়া বার। এই প্রকার 
মুক্তপুরুষের সম্মুখে বিষয় আপিলেও তাহা আর তাহার ক্লেশবীজকে 

কাধ্যক্ষম করিতে পারে নাং এইজন্ত এই সকল মহাপুরুষ বিষন্ের 
মধ্যে বিচরণ করিরাঁও নিলিপ্ত থাকিতে পাঁরেন। তাঁহার! বিবযে 
আসক্ত হন না। ধিবয়ের সুখ ছুঃখ তীভাদিগকে বিচলিত করিতে 

, পাঁরে না, তাহারা সকল অবস্থাতেই নির্ধিকীরভীবে জীবন বাদী 

করেন। প্্রন্থপ্ত ক্লেশও বেমন কার্যকর নর, দগ্ধবীজ ক্রেশও তদ্রপ 

কার্যকর নয়; তবে প্রন্প্ত ক্লেশ উত্তেজক কারণ পাইলেই জাগরিত 

হইয়া কাঁ্যকর হইবে: কিন্তু দগ্ধবীজ ক্লেশ উত্তেজক কাঁরণ সনখে 
পাঁইলেও আর কার্যকর হইবে না! রর 

(২) তনু । ক্রিপাবোগ সাধন করিতে করিতে ক্রেশের বল ক্ষীণ 

হইন্নী ষায়) কিন্ত তাহ! একেবারে মরিয়া! যায় না। ক্রেশের বল ক্ষীণ 
হইলে আর প্রবলভাবে কাঁধ্য করিতে পারে না) সুতরাং সাধককেও 
প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়া প্রবল সুখ ও হুঃখ উৎপাদন করিতে 

সক্ষম হয় না!। 
(৩) বিচ্ছিন্ন আমাদের চিত্তে কাম, ক্রোথ, লৌভ, ক্ষমা, দরাঁ,. 

রাগ, ছ্বেষ প্রভৃতি নানাপ্রকার সংস্কার আছে; “কিন্ত একই সমগ্নে 
হুইটী সংস্কার কার্যকর হয় না। যখন রাগসংস্কার কার্য করিতেছে 

তখন দ্বেষসংস্কীর বিচ্ছিন্ন থাকে! আবার যখন দ্বেষসংস্কীর কার্যকর. 
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হয় "তখন রাগসংস্কীর বিচ্ছিন্ন থাকে । রাগ্9৪ ঘেষ উভয় সংস্কারই 
বর্তমান আছে, তবে একটার কাধ্যকীলে অন্ঠটা নিন্্ী অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন 
ফাকে । অনুরাগভরে বে স্ত্রীকে আমরা একসময়ে প্রাণাপেক্ষাও 
প্রিগ্জ্ঞানে, ভালবাসিয়া থাঁকি, সেই স্ত্রীকে অসচ্চরিত্রা দেখিলে আবার 
আমরা দ্বেষভাবাপন্ন হইয়া তাহার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়! 
ধাঁকি। স্ত্রীকে অন্থরাগে ভালবাসিবার সময় আমাদের বাগসংস্কার 
উদর ছিল.এবং দ্বেষসংস্কার বিচ্ছিন্ন ছিল। 
* *(৪) উদ্দীর/। বে সংস্কীর বর্তমানে কাঁধ্যকর থাকিয়া আমাদিগকে 

ক্রেশ প্রদান করিতেছে, তাহা। উদার । 

অনিত্যাশুচিছুঃখানাত্স্থ নিত্যশুচিস্থখাত্বখ্যাতিরবিদ্যা ॥ ৫ ॥ 
(১) অনিত্যে নিত্যজ্ঞান, (২) অশুচিতে শুচিজ্ঞান, (৩) ছুঃখে 

স্ুখজ্ঞান ও (৪) অনাত্মাতে আত্মন্তান-_ইহাদিগকে অবিদ্যা বলে। 

৯) অনিত্যে নিত্যজ্তান-_দেহ অনিতা, ইহা চিরকীল 'থাঁকিবে 
না) কিন্তু আমরা মনে করি বে, এই দেহ চিরকীল সমভাবে থাকিবে । 
ফুক্রক যুবতীর এই দেহকে চিরস্থারী জ্ঞান করিয়া, অহঙ্কারে মত্ত হর 
এবং নানাপ্রকার কাম, ক্রোধ ও লোভাঁদির কাধ্য করে। এই দেহকে 
আমর! এতদূর নিত্য বলিয়া ভাবি যে, অতিবৃদ্ধীবস্থায় নানাপ্রকার 

ব্যাধি ও জরাগ্রন্ত হইয়াও আমরা নিজেদের চিরজীবী ও অমর ভাবি 
এবং ঘ্বহের যর্রেই আমাদের জীবনের অত্যন্ন অবশিষ্টকঁল বৃথা 
অতিবাহিত করি। একবারও মনে ভাবি না যে, আমাদের এই 
দেহ ত্যাগ হুইলে শৃগাল ও কুকুরের খাঁদ্যরূপে পরিণত হইবে । 

” “অষ্টকুলাচল-ফুস্তসমুদ্রাঃ ব্রহ্গপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ | 
ন ত্বং নাহং নারং লৌকম্তদপি কিমর্থং ক্রিম্নতে শৌকঃ |” 

--মেত্মুহ্গরঃ | 



১৩৩ সস মেয়েদের পাতঙ্জল | 

অর্থাৎ “হিমালয় প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ অষ্ট কুলপর্বত, সপ্ত মহাসমুদ্র, 

্রঙ্গা, ইন্ত্র, হুর্য্য, কুদ্র, তুমি, আমি ও এই লোক কিছুই চিরকাল 
থাকিবে না, অতএব আর বৃথা শোক কর কেন ?” এইপ্র়ীর 

অনিত্য বস্ততে যে নিত্যজ্ঞান, তাহ! একমাত্র অবিদ্যাদ্বারই সংঘটিত 
হয়। ইহাকেই অবিদ্যা বলে। * 

(২) অগ্ুচিতে শুচিজ্ঞীন_-এই দেহ সর্বদাই অশ্তুচি, ইহাতে 
বিপরীত শুচিজ্ঞান | শ্লেক্সা, সুত্র ও মলাঁদি পরিপূর্ণ এই অশ্রচি দেহকে 
পবিত্র জ্ঞান করিয়া তাহার আলিঙ্গনে সুখবোঁধ করা, অবিদ্যা. ও 
অজ্ঞানের কাঁধ্য | দেহ সর্বদাই দুর্গন্ধ ঘন্মীদিতে পরিলিপ্ত থাকিলেও 

এই দুর্গন্ধ দেহকে চন্দনের স্তাঁর সুগন্ধি মনে করিয়া, পাঁশবিক কাঁমভীবে 
মত্ত হইয়া আমরা তাহা পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন ও চুন্বনাঁদি করিয়া সুখ 
অনুভব করি। ইহা! অবিদ্যার কার্য । ্ 

(৩) ছঃখে জুখজ্ঞীন__বিষয সর্কহুঃখের আকর। বিষয়ে কিছুমাত্র 

স্থখ নাই। ইহার অঙ্গনে ছুঃখ, রক্ষণে হুঃখ, ক্ষয় ও ব্যয়ে ছুঃখ | 
বিষরের কৌন অংশই সুখের নহে। এইরূপ ছুঃখবহুল বিষয়কে 

নখজ্ঞান করা-_-অবিদ্ভার কাঁধ্য। 

অর্থমনর্থং ভাবর নিত্যং নান্তি ততঃ স্থখলেশঃ সত্যম্ | 
পুত্রাদপি ধনভাঁজাং ভীতিঃ সর্বত্রৈষ! কথিতা নীতিঃ ॥ 
ৃ । _মৌহমুদুগরঃ | 

অর্থাৎ “অর্থকে সর্বদাই অনর্থের বা অনিষ্টের কারণ বলিয়! ভাবিবে, 
এই অর্থ হইতে একটুও নখ হয় না। অর্থবান্ ব্যক্তি সর্বদাই 

শত্রবেষ্টিত থাকে এমন কি তাহার নিজের *ওরসজাত পুত্রেরাই 
অর্থলীভের জন্ত পিতীকে হত্যা পধ্যস্ত করিতে কুষ্টিত হয় নী: 
খধিদিগের এই নীতিবাক্যকে সর্বদা সমাদর করিবে 1” 
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যাঁবদ্বিতৌপাজ্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবাঁরো রক্তঃ | 

তদস্ক চ জরঘ! জর্জরদেহে বার্তীং কৌহপি 1 ন পুচ্ছতি গেছে ॥” 
--মোহমুদগরঃ | 

অর্থঠুৎ “তুমি যতদিন অর্থ উপার্জন করিরা আত্মীরকুটুত্বগণের 
ভরণপোষণ করিবে, ততদিন তাহারা তৌমণর তোষামোদ করিবে, 
সর্ব্বদ সুখ্যাতি করিবে ও তোমার গুণগান করিবে । আর যখনই 

' তুমি" বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত হইরা হাত গুটাইবে অর্থাৎ তাহাদিগকে কিছু 
ধিতে 'পীরিবে না, তখন তাহারা একদিনের জন্যও তোমার দেভের 
কুশলবার্ভী জিক্তাীসা করিতে আসিবে না। তুমি নিজ জীর্ণ পর্ণকুটীরে 
মরণাঁপন্ন অবস্থার পতিত হুইয়! থাকিলে, তাহারা একবারও তোমার 
দরজায় উকি মারিবে না|” 

(৪) 'অনাত্মাতে আমজ্ঞান__দেহ, ইন্দ্র, মন ও বৃদ্ধি ইহারা আল্মা 
নাঁ হইলেও, ইহাঁদিগকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান । ইহাঁও অবিদ্যার কাঁধ্য। 

,. দৃগ্দর্শনশকজ্যোরেকাত্মতেবাহ তবাহন্মিতা ॥ ৬। 

দৃক্শক্তি ও দর্শনশক্তির একাত্মতাকে অস্মিত বলা হয় । 
দৃক্ণত্তি পুরুষ এবং দর্শনশক্তি বুদ্ধি। এই জুই শক্তি পরস্পর 

মিলিত হইয়। একবোদ হইলেই পুক্লুবের ভোগ বা বন্ধন হুর এবং 
তত্রজ্টীনের পর এই ছুই শক্তির পৃথক বোঁধ হইলেই পুরুষের শুঁক্তি ভর 

পুরুৰ বাস্তবিক বদ্ধ নহেন, কেবল শরীর, ইন্দ্রির ও মন প্রভৃতির উপর 

অভিমান করিয়া তাহাদের কাধ্যকে নিজের কাঁধ্য বলিয়া মনে করেন 

এবং এইরূপে তাহণদের স্ুুখছ্ুঃখকে নিজের স্ুখছুঃখ বলিয়া মনে করেন, 

সুতরাং পুরুষ বন্ধ হন। পুরুষ অজ্ঞানে এইরূপ ভুল করেন। বুদ্ধির বা, 
চিত্তের মলিনতাহেতু পুরুষের যথার্থজ্ঞান না! হইয়। এইরূপ বিপর্যর- 
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জ্ঞান হয়। চিত্তে যতদিন রাঁগ ঘ্বেষ প্রভৃতি সংস্কার বিদ্যমন ধারিবে, 

ততদিন পুরুষের এই ভ্রান্তি ঘুচিবে না| ক্রিয়াষোগ অবলম্বনে চিত 
হইতে রাগন্েষাদি ময়ল৷ কার্টিরা গিয়! চিত্ত বিশুদ্ধ “হইলে, পুরুদূর, 
বথার্থজান হয়; তখন পুরুব নিজের ভুল বুঝিতে পারেন এবং 

তত্বজ্জানের উদয় হইলে এই রাগ্ছ্েষ এবং স্খছ্ুঃখাদির হাত হইতে 

অব্যাহতি পান । এই শর"রকে “আমি” জ্ঞান করা, ইন্দ্রিয়কে “আমি” 

জান করা, মনকে “আমি” জবান করা, বুদ্ধিকে “আমি” জুন "করা, 

ইদিগের নাম “অন্মিতা"। এই অন্মিতা আমাদের একটা 'ক্রেশ। 
আমাদের এই ভ্রান্তিযুক্ত অভিমান এত বিস্তৃত হুইরাছে যে, শুদ্ধ নিজের, 
শরীর নহ্কে,. পুত্রকলত্রাদির শরীরেও আমরা আত্মাভিমান করি। 

তাহাদের শরীরের স্থখদ্রঃখে আমরা নিজেদের সুখী ও ছুঃখী জান 

করি। শুদ্ধ পুত্রকলত্রাক্ির শরীরে আমরা আত্মীভিমান করিরাই 

ক্ষান্ত হই নাই, ঘর, বাড়ী, বাগান, পুকুর, ইট, কাঠ, গরু, বাছুর 

প্রভৃতির উপরও আমরা আন্মাভিমীন করিয়া, ইহাদের উন্নতিতে সুখবোধ 
এবং অবনতিতে ঢুঃখবোধ করি; 

স্থখানুশয়ী রাগ? ॥ ৭ ॥ 

স্থখানুশয়ী ক্লেশবৃত্তিকে রাগ বল! বায়। 

এই পরাগ” অর্থ অনুরাগ বা আসক্তি কোথা হইতে জ্াসে? 
ইহু1 চিত্তের সংস্কার হইতে আসে। পূর্বজন্মে ষে সকল আসক্তির 
কার্য করিয়াছিলে, তার সংস্কার চিত্তে পড়িরা আছে, সেই সংস্কীর. 
হইতে রাগের উৎপত্তি হর। মনে কর তুমি পূর্বন্দন্মে মাংসাহার খুব 
ভীলবাসিতে, তোমার মাংস না হইলে চলিত না। পুর্বজন্মে অতান্ত 
মাংসাহার করিবার জন্, সেই মাংসাহারের আসক্তি তোমার চিন্বের 
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স্কারে বর্তমান আছে। আর বর্তমীন জীবনে চিত্ত হইতে সে 
“সাসক্তির উদয় হইতেছে এবং সেইজন্য তুমি মাংস খাইবার জন্য 
ছুট করিতেছ। পূর্বজন্মের সেই সংস্কার হইতে তোমার মাংস 

খাইবার এইচ্ছা৷ জন্মিবে, তৎপরে সেই ইচ্ছা প্রবল হইলে তোমার মাংস 
খাইবার তৃষ্ণা জন্মিবে। তৎপরে €সই তৃষ্গঘবার৷ পীড়িত হইয়া তুমি 

অত্যন্ত লোভী হইয়া পড়িবে। এইরূপে প্রথমে ইচ্ছা, তৎপরে তৃষা, 
ও তৎপর লোভ হইবে | রাগের এই তিনটী অবস্থা। এই লোভের 

' দ্বারা তুমি বাধ্য হইয়া অবশভাবে মাংসাঁহার করিবে। এই প্রকার 
বিষয়ের লৌভে আমরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হই এবং অনেক পীপকাধা 

করিয়া জীবনকে কলুষিত করি ও ভবিষ্যতে তজ্জন্য দুঃখভোগ করি। 

এই রাগকে একটা ক্লেশবৃত্তি বলা বাঁয়। 

ভুঃখানুশয়ী দ্বেষ ॥ ৮ ॥ 

ছঃখানুশরী ক্লেশবুত্তিকে দ্বেষ বল! যায়| 

'আমারদ্দের চিত্তে যেমন রাগের সংস্কীর থাকে বলির! আমরা 

ব্লাগের কার্য করি, তেমনই দ্বেষের সংস্কার থাকে বলিয়া আমর দ্বেষের 

কাধ্য করি। এই দ্বেষ হইতে আমরা কষ্ট পাই, সেইজন্য দ্বেবকেও 
একটা 'কৈণবৃতি বল! হইয়াছে। 

স্বরসবাহী বিছুষোহপি তথারূডোইভিনিবেশঃ ॥ ৯ ॥ 

অবিদ্ধানের ন্যদর বিদ্বানেরও যে স্বভাব-প্রসিদ্ধ ক্লেণ, তাহাকে 

অভিনিবেশ বলে। 

সামান্য কৃমিকীট হইতে ব্রহ্গ। পর্যন্ত সকল জীন্ভবরই মৃত্যু্তর 
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আছে। এই মৃত্যুভয় পুর্ব পুর্ব্ব জন্মের মৃত্যুসংস্কীরজীত। ইহজন্মে কেহ 
কখনও মরে নাই। সুতরাং পুর্ধ পুর্ব জন্মের সংস্কারের স্থৃতি হইতেই 
এই মরণভর উপস্থিত হয়? পুর্ব পূর্ব জন্মে মরিবার সমর যে শ্বষ্ট' 
হুইয়াছিল, তাহার স্থতি আমাদের সংক্কীরের মধ্যে আছে ;, এইজন্য 
সেই সকল স্থৃতি আমাদের মনে উঠিয়া আমীদের ক্লেশদান করে। 
এইরূপ মুত্যুভর হইতে আমরা প্রমাণ করিতে পারি যে, আমাদের, 

পুর্বজন্ম ছিল ও সেই জন্মে মর্িরীছিলাম। ইহাতে পূর্বজন্ম দ্ধ “হুর । 

এই মৃরণত্রীসকে আৃভিনিবেশু ক্লেশ বলা যার । 

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সুন্ষনাঃ ॥ ১০ ॥ 
এই নুক্ষা ক্লেশসকলকে প্রতিপ্রসবের দ্বারা অর্থাৎ প্রতিলোম, 

গমনের দ্বারা লর করিতে হর | 

চিত্তের সংস্কার হইতেই চিত্তের ক্লেশ উৎপন্ন হয়| এই সংস্কার 

হইতে আসক্তি উৎপন্ন ভর। আসক্তি ষত কমিবে, সংস্কারও,. তত 

কমিবে। আসক্কি যত বার্ধত হইবে, অংস্কারও তত বৃদ্ধি পাইবে ।” 

চিত্তের সমুদর সংস্কার যখন ক্ষর হুইরা যাইবে, তখন চিত্তের লর হইবে, 
তখন মুক্তি হইবে। আসক্তি ক্ষ করিবার জন্য বৈরাগ্য অবলম্বন 
করিবে । অবিরত বিচারদ্বারা! বিষয়ের দৌবদর্শন করিতে করিতে 'ক্রমশঃ 

বিষয়ে ধৈরাগ্য হয়| যাহারা বিচার না করিরা বিষয়ভোগ “করে, 

তাহাদের বৈরাগ্য হর নী । এইরূপ বিচার করিতে করিতে ক্রমে 

শরীরে, ইন্দ্রিরে, মনে ও বুক্ধিতে আসক্তি কমিয়া আসিবে । চিত্তই 

ইষ্টদেবের আসন। এই চিত্তকে পরিষাঁর করিলেই তাঁহার আসন 
পরিষ্কুত হইল। আসন পরিষ্কৃত হইলেই সেখানে ইঠ্ট্দেবতার অধিষ্ঠান 
'হর। তখন আমাদের সাধনে সফলতা লাঁভ হয়। চিত্তে ভগবাঁকের 
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অধিষ্টান হইলে চিত আর চিত্ত থাকে না। তখন চিত্ত “সত্ব 
নামে অভিহিত হর । চিত্তে যতক্ষণ কামনার আত চলে, ততক্ষণ তাহ 

স্ট্রট আর কামনার আত নিবৃত্ত হুইর স্থির হইলেই,চিত্ত সত্ব হয়। 

'নানহেয়াস্তদ্ তয় । ১১৭। 

ধ্যানের দ্বারা ৪ বৃত্তি নষ্ট করিতে হইবে । 
অবিদ্যা ও অন্নিতাদি পাচটা ক্লেশ চিন্তে সুক্্মবীজরূপে বর্তমান থাকে । 

ইহ] হইতে সুখ, ছুঃখ* ও মোহাদি স্থুলবৃত্তিসকল উৎপন্ন হয। 
একাগ্রতা ধ্যানের দ্বারা এই স্থুলবৃত্তি নষ্ট করিতে পারা ায়। 

০ একটা সুত্বাদ আম খাইলে, তাহার মিষ্টরসাস্বাদ চিত্তের মধ্যে 
স্কাররূপে রহিরা” গেল। সেই সংস্কার বখন পুনর্ধার উদ্ুদ্ধ হইবে 
তখন আবার সেই আম্ম খাইবার ইচ্ছা হইবে এবং সেই আশ্রসংগ্রহ 

জন্য অন্নেক চেষ্টা ও উদ্বেগ সহ করিতে হইবে। পরে তাহা সংগ্রহ 
করিয়া আবার যেমন তাহার রসান্বাদন করা হইবে, অমনিই 
এতাহীর সেই মিষ্টরসের সংস্কার চিন্তে পতিত হইবে এবং 

পুনরার সেই সংস্কীর উদ্বদ্ধ হইলে আবার সেই আত্রসংগ্রহের চেষ্টা 
করিতে হইবে | অনেকে মনে করেন যে, ভোগ করিতে করিতে 

কামনার তৃপ্তি হর এবং তখন ভোগে আপন! আপনিই বিরক্তি আসে ; 

এটা ঝ্পূর্ণ ভূল*। কামনার তৃপ্তিসাধন করিরা কখনই *কামনীর 
দমন হয় না। কামনার উদর কেহ কখনও পুরণ করিতে পারে 

নাই। অনেকে বলে খুব ভৌগ করির| বাও। প্রবল উদ্যমের সহিত 
ভোঁগ করিয়া যাঁও। এইরূপ করিলে একসমরে না৷ একসমরে ভোগে 
অরুচি আসিবে এবং বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে। অত্যন্ত ভোগ করিতে 

ক্করিতে ভোগে বে অরুচি আমে, তাহা বৈরাগ্য নয়, তাহ! অনাসক্তি, 
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নয়,-তাহা ইন্ছ্রিয়ের দুর্বলত! মীত্র! যেমন অত্যধিক কার্ধ্য করিলে 
শরীর ক্লান্ত হয়, তেমনি অত্যধিক ভোগ করিলেও ইন্দ্রিয় ক্লাস্ত ও 
ছর্বাল হয়। ইন্দ্রিয় ভুর্বল হুইলে ভোগে অক্ষম হয়, কিন্তু মধলর 
মধ্যে ভোগ করিবার ইচ্ছা বর্তমান থাকে । মনের মধ্যে, ভৌগের 

আসক্তি ত্যাগ হয় না; পুরান ইঞ্জিয় সবল হইলে, আবার সে 
ভোগ করিবে। কিন্ত ধ্যান দ্বারা ভোগাসক্তি কমিয়! যায়। ধ্যান 

দ্বারা এমন একটী আনন্দ পাঁওর1 যাঁর বাহ! বিষয় ভৌগ্রে আনন্দ 
অপেক্ষা অনেক বেশী । সেইজন্য সাধক ধ্যানানন্দ ত্যাগ করিয়া! বিষয়া- 

নন্দ ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন না। সাধক আসনে বসিয়া যখন 
ধ্যানে নিমগ্ন হন, তখন ইহলোৌক ও পরলোকের সমুদয় এশ্বধ্যকে 
তিনি কাঁকবিষ্ঠাবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করেন। বিষরীরা, একবার ধ্যানানন্দ 
পাইলে আর বিষয়ে আসক্ত হইবে না। এই ধ্যানানন্দ ষে কিরূপ, 
তাহার আভাস পর্য্স্ত বিষরীর] পায় নাই, এইজন্য তাহার! কোনমতে 
বিষরীসক্তি ত্যাগ করিতে চাহে না । এইজন্য সখ, ছুঃখ ও মোহাদি-_ 
চিত্তের স্ুলবৃত্তিসকল ত্যাগ করিতে হুইলে ধ্যানের আশ্রর গ্রহণ 

করিতে হইবে। | টি 

ক্লেশমূলঃ কম্্মাশয়ে। দৃষ্টাদৃষ্টজম্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২ 

ক্েশযূলক কর্্নাশয় দৃষ্টজন্মবেদনীর ও অনৃষ্টজন্মবেদনীয় । 

কর্মীশয় অর্থাৎ কর্মের আধার অর্থাৎ কর্মের ভাঁগার। যে ঘরে 

কর্ম সঞ্চিত থাকে, সেই ঘরকে কন্ম্াশর বলে। তুমি কোন একটা 
কামিনীকে মুহূর্তের জন্ দর্শন করিলে, তোমার চিত্ত সেই কামিনীর 
মূর্তির ছাঁপ পতিত হইল এবং তাহা! সেইস্থানে রহিয়া গেল। কামিনী- 
সুষ্ঠি তোমার সুন্মুখে নাই বটে ; কিন্তু সেই মুষ্তি তোমার চিত্তে আছে + 
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তৌমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে কামিনীমৃর্তি অপসারিত হুইল বটে; কিন্ত 
তোমীর চিত্ত হইতে সেই মুত্তি অপস্থত হুইল না। তোমার চিত্তমধ্যে 
'সে্টু মূর্তি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, ইহাকে মুছিয়া ফেলা! বড় কঠিন 
এক্ষণে বাহিরের কািনীমুর্তি তোমার অনিষ্ট করিবে না, কিন্তু তোমার 
চিত্তস্থ সেই মুর্তি তোমীর ধ্বংসসাঁধন করিবে । চিত্তের মধ্যস্থ এই 

অঙ্কিত মুস্তি তোমার কন্্পাশয় । এই কর্পীশর হইতে তোমার মনে 

“সেই. কাম্বিনীমুন্তি দেখিবার বাঁসন। পুনঃ পুনঃ জাগিবে। এই কর্ম্শরই 
তোমার সর্বনাশ সাধন করিবে । বাহিরের স্থুলদ্রব্য আমাদের সর্বনাশ 
করে না এই অভ্যন্তরের কন্মীশরই আমাদিগের অনিষ্ট করে। বাহিরের 
কেহ আমাদের অপকার করে না, ভিতরের কর্ীশয়ই আমাদের 
অপুকার করে। এই কণ্মীশয়ই.. আমাদের 'যতপ্রকার .করেশের,মূল। 
বাহিরের লোকের দ্বারা বা বাহিরের ঘটন! দ্বারা আমর! কষ্ট পাই না, 
বাহিরের কিছু আমাদের কষ্টের কীরণ নর। আমাদের কষ্টের জন্ত 
বাহিরের কাহীরও উপর দৌষ দেওয়া উচিত নহে । আমাদের কষ্টের 
কীরণ আমর! নিজেরাই স্থষ্টি করিয়াছি। আমাদের কষ্টের কতক- 
অলি কারণ আঁমরা ইহজন্মে স্থষ্টি করিয়াছি এবং অপরগুলি পূর্বজন্মে 
স্ষ্টি করিয়াছি। ইহজন্মে যে সকল কর্ম আমরা অতি তীব্রভাবে 
সম্পন্ন করি, তীঙ্ভার ফল ইহজন্মেই ভোগ করি। ইহজন্মে সেই কম্ম- 
“সউঁলি আমর করিয়াছি বলিরা, সেই কর্মগুলি আমাদের দুষ্ট বলিরা, 
সেই ত্ুর্মফলকে* “দৃষ্টজন্মবেদনীয়” বলে। আর পূর্ববজন্মে যেক্কর্মগুলি 
করিয়া আসিরাছি, তাহা আমাদের মনে থাকে না; সুতরাং তাহ! 
আমর! দর্শন করিতেও পারি না এবং সেই সকল অনৃষ্টকর্্োৎপন 
যে ফল আমর! ভাগ করি, তাহাকে “অদৃষ্টজম্মবেদনীয়” বলে। 
হঠাৎ কোন ইষ্ট বা অনিষ্ট হইলে লোকে যদি বুঝিতে পারে যে, 
এই ইষ্ট বা অনিষ্ট ভৌগের কোন কাধ্যই ইহজন্মে করেনাই ; তাহ 
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হইলে, তাহাদিগের বুঝা উচিত যে, পূর্বজন্মে তাহারা এমন কোঁন 
কাধ্য করিয়া আসিয়াছে, যাহার জন্য এই বণ্তমান ইস্ট বা অনিষ্ট 
সংঘটিত হুইয়াছে! কারণ ভিন্ন কাধ্য হর না। জগতে যত বি 
ঘটনা হইতেছে, তাহার পূর্ববর্তী কোন না কোন কারণ ,নিশ্চরই 
বর্তমান আছে। কতকগুলি কারণকে আমরা দেখিতে পাই ও বুঝিতে 
পারি, ইহার প্ৃষ্টজন্মবেদনীয়” আর কতকগুলি কারণ আমরা দেখিতে 

পাই না বা বুঝিতে পাঁরি না ইহার? “অদৃষ্টজন্মবেদনীর” | * মেঁটের 
উপর ইহা! স্থির নিশ্চয় জানিও যে, তোমার বিন! দোষে তুমি কোন 
কষ্ট পাইতেছ না। ভুমি যে সকল কষ্ট পাইতেছ, তাহা! তোমার 

নিজের দোষে অপর কাহারও দোষে নর। তুমি ভোমার কষ্টের 
জন্ত অপরকে দোষী করিও না। অপরকে দোষী করিলে, তোমার 

কষ্ট নিবারিত হুইবে না। তোমার ছেলেরা তোমার সেব! করে ন' 
বা তোমায় খাইতে দেয় না, তাহ! তোমার নিজের দৌোষ। তোমার 
সম্পত্তি কেহ নষ্ট করিল, তাহা তোমীর নিজের দোষ। তোমার 

শ্রীর পীড়াগ্রন্ত হইরাছে, তাহ1 তোমার নিজের দোষ । তোমার মন 
চঞ্চল, তাহা তোমার নিজের দোষ! আমর) ইহলোঁকে যে সকল ক 

পাঁইতেছি, সে সকলই আমাদের নিজেদের দোষে উৎপন্ন হইয়াছে । 

আমর! যাহীকে “অনৃষ্ট” বলি, তাহা আমাদের পূর্বজন্মের কর্মফল । 

“অনৃষ্ট”- শূন্তট হইতে আসে না। “অদৃষ্ঠ” বিনা কীরণে হয় না 

পুর্বজন্মেক্ন ভাল কাজ থাকিলে, তুমি হঠাৎ তাহার'লুফল প্রাপ্ত হও ; 
আর পূর্বজন্মের মন্দ কীঁজ থাঁকিলে, তুমি হঠাৎ তাহার কুফল প্রাপ্ত 
হুও| সকলই তোমার কর্মফল । ঈশ্বরের কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। তিনি 

উপযুক্ত পীত্রকে যৌগ্য ফল দীন করেন৷ তিনি, মলাহার যেরূপ কীধ্য, 
তাহাকে সেইরূপ ফল দীন করেন। তিনি সংকার্যের অসংফল, বা 

অসৎকার্যের, সংফল কাহাকেও দান করেন না) অতএব তোমার, 
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ছুঃখ নিবারণ জন্য অপরের উপর দোষ চাপান ভাল নয় । অপরের স্কন্ধে 

দৌষারোপ করিয়া নিজেকে নির্দোব বলির] প্রমাণ করিতে যাইও না। 
ভুষ্টিপ্রকৃত নির্দোষ হইলে, নির্দৌষই থাকিবে ৷ লৌকে.তোমার নির্দোষ 

. বলিলে হ্রোমীর দোষ কমিবে ন1। ভুমি যাহা! আছ তাহাই থাকিবে। 
ভুমি সোণা হইলে সৌণাই থাকিবে, লোহা হইলে লোহাই থাকিবে । 
লৌকৈ তোমায় ভীল বা মন্দ করিতে পারিবে না। লোকে তোমার 
চিত্তের মনল পরিষার “করিঘা দিবে না। তোমার চিন্বের মরলা 

»তেমায় নিজেকেই পরিষ্ষীর করিতে হইবে। শ্রীগীতার উক্ত আছে 
“আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আন্মাই আত্মার শক্র”। অতএব অপর 

কেহ তোমীর শ্ক্র হইতে পাঁরে লা । আমাদের সঞ্চিত কম্দ্ীশই 
আমদের শক্র। এই কর্ঘ্মাশর ক্ষীণ করিবার সাধন সংসারেই ভাল 
হর! জ্ঞান লইয়। সংসারে থাক ও কর্মীশর ক্ষীণ কর; তোমার মুক্তি 

দীঘ্ব ও সহজে হইবে । সংসারের কর্তব্য প্রাণপণে ও পূর্ণরূপে পালন 
কর- তোমার মুক্তি শ্রান্ব হইবে। এ যে তৌমার পুত্র, তুমি পূর্বজদ্মে 
এঁ পুত্রের নিকট খণী ছিলে, এজন্মে সে তাহার প্রীপা পাইবার নিমিত্ত 
গ্তামার নিকট আসিরাঁছে-- তুমি তাহার খণ পরিশৌধ করিরা দীও ।' 
আবার অপর পুত্র পূর্বজন্মে তোমাঁর সাধন পথের সহায় ছিল, সে 
এজন্মেও তোমার সাধনের জাহীয্য করিবে। পুত্র বা কন্ঠা তিন শ্রেণীতে 

ববিক্ত,এ- ১) খণদাতা পুত্র, ২. মিত্র পুত্র এবং (৩) উদাসীন পুত্র 
(১) খণ্ড্বীত' পুত্র-*পিতার নিকট আদার করিয়া লর, পিতাকে কিছু 

দেয় না। (২) মিত্র পুত্র_পিতাকে সকল বিষয়ে সাহায্য করিয়া 
পাকে । (৩) উদাসীন পুত্র কাহারও ভালতেও নাহ আর মন্দতেও 

নাই এইরূপে পুত্র, কন্তা, প্রতিবেশী, আত্মীয় ও কুটুন্বাদি__যাহাদের 
সহিত তোমার কৌন না কোন প্রকীর- পুর্বজন্মের সম্বন্ধ আছে, 
ভুধি যদি তাহাদের খণশৌোধ না কর, তাহাহইলে, তোমার চিত্তে, 
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সেই খণের সংস্কার থাকিয়া যাইবে এবং তুমি মুক্ত হইতে পারিবে ন|। 
এইজন্য তোমার চারিপাশে যাহারা তোমাকে বেষ্টন করিয়া আছে, 
বত শীঘ্র পীর ভাঁহাদের খণ পরিশোধ কর তাহাহইলে, তুমিস্তীপ্র 

নীঘ্ঘ মুক্ত হইবে । তুমি কাহারও নিকট অর্থধণে খণী, তান্বার টাকা 
ফেলিয়া দীও-_নিষ্কৃতি পাইবে । কাহারও নিকট সেবারপ খপ 
করিয়াছ, তাহার সেবা কর, খণ হইতে মুক্ত হইবে । কাহারও নিকট 

অন্নধাণে বদ্ধ, তাহাকে অন্ন দিয়া পালন কর- নিষ্কৃতি পাইবে ' খাহাঁর 
সহিত যখন যে কোনরূপ ব্যবহার করিবে, তাহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে 

করিবে । বিরক্তভাবে কাহারও সেবা করিও না। বখন বাহার 

সেবা করিবে, সন্থষ্টমনে করিবে। মনে করিবে তুমি ভগবানের সেবা 

করিতেছ | আর সেবা করিয়া কর্মফল আকাক্ষা করিও না। 
কর্মকলের আশা না করিরা সেবা করিবে, তাহাহইলেই, তোমার 
সংস্কার ক্ষয় হইবে। আর যদি কর্্মফলের আশা কর, তাহাহইলে, 
তোমার চিন্তে পুনরায় কর্মের সংস্কার সঞ্চিত হইবে । জীনিয়! রাখ 
যে, সংস্কার ক্ষর করিবার জন্তই তোমার সাধনা, সংস্কার সঞ্চর করিবার 
'জগ্ঠ নহে। সংস্কার সঞ্চিত হইলে বন্ধনের উপর বন্ধন পড়িল আঁ 

শ্ষয় হইলে, তুমি মুক্ত হুইলে। তাই বলি, তুমি যে সকল শক্র বা 

মিত্রঘ্ধারা বেষ্টিত আছ তাহাদিগের সহিত যথোপযুক্ত ব্যবহার কর। 
তাহাদিগের প্রতি তোমার যে কর্তব্য তাহা পালন কর। বৃদ্ধ 
পিতামাপ্তীকে বা তোমীর অভিভাঁবককে অসহায় অবন্থীয় /(ফেলির। 

সন্ন্যাসী সাজিও না। অক্ষম স্ত্রী পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া! বৈরাগী ও সন্ন্যাসী 

হইও না। তোমার সম্মুখে ভগবান্ যে কর্তব্য ধরিয়াছেন তাহ] 

ত্যাগ করিয়া নিজন্গুখের অনুসন্ধানে ঘুরিয় বেড়ীইও না। কর্তৃব্যের 
মধ্যে থাকিয়', আঝ্মস্থতি বজায় রাখিয়া, স্থুখে ও ছুঃখে নির্বিকীর হইয়া, 
ভগবানে কর্ার্পণ করিয়াভীহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কর্ম করিনা 



সাধন পাদ--১২শ শুত্র। ১৪১ 

যাও। এরূপ করিলে, তুমি শ্রীপ্ৰ মুক্ত হইবে । একেবারে একদিনে 

মুক্ত হুওরা বায় না, সম্পূর্ণ নৃন্ত হইতে হইলে- নিরন্তর প্রবলউদ্যম- 
ষহকরীরে সাধন করিতে হইবে। ভাবিও না যে এই দেহপাত হইলেই 
ভৌমার ন্রিষ্কতি হইবে। চিন্তুপাত না হইলে নিষ্কৃতি নাই। স্থুলদেহুপাত 
হুইলেও ুক্মদেহের সহিত চিত্ত থকে ও পুনরায় কর্শীন্যায়ী গো, 
শুকর, মনুষ্য “প্রভৃতির ছেহ স্ষ্ট করে। তাই বলি, বাহিরের জগৎ 

আমাদের বন্ধনের কারণ *নহে ; চিত্তে সঞ্চিত অনাদি কম্মসংস্কীারই 
*আ'মাদের বন্ধনের কারণ ' উত্তমরূপে বিচার করিলে বুঝিতে পারিবে, 
ফলকামনী করিয়! বিষয়েই পম্পক করিলেই চিন্তে সংস্কার পড়িবে। 
চিত্তস্থ অনুরাগ ও ও দ্বেষই আমাদের সংস্কারের কারণ | বিষয়ের সহিত 

“আমিত্ব” ভাব স্থাপন করিলে এই রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয়। বিষয় 

“আমি” বিষয় “আমার” এই ভান মনে রাখিলে রাগ দ্বেষও উৎপন্ন 

হইবে! বিষয়ের উপর হইতে এই “আমি” ও “আমার” ভাব ত্যাগ 

করিয়া ভগবানে এই “আমি” ও “আমার” ভাব স্থস্ত কর, তাহা! 
হইলেই, তোমার “আমিন বা “অশ্দিতা” ক্লেশের লয় হুইবে। 
ই্দেবের গাঁঢ় ধ্যানে যখন সাধকের ধ্যানানন্দ উদিত হয়, তখন বিষয়ের 

প্রতি “আমি” ও “অংমার” ভাব কমির। যার এবং ক্রমশঃ সেই ভাঁব 

একেবারে লয় হয়। 

সস দিন, তম, দিতে হা সন্তয়ত্র9 সংক্কারবীকজ্ব. থরে, ভ্রজদিন 
তোমারু-আজ্িস্মাই। গইস্িজকে.একেবাকে, ধ্রংয.কুরিতে* হইরে। 
যেমন অতি, ক্র. সমগ্র). টরীজ.. হইতে, বুহ$. বট. উত্রজ... হর, 
তেমুনুই অতি, জর -সংসরবীল হইতে, বুহং সংসারের উদ্ততধি হয়। 
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সতিমুলে তদ্বিপাকো জাত্যাযুরভোগাঃ ॥ ১৩॥ 

চিন্তে অবিদ্যার্দি ক্রেশ থাকিলে, সেই ক্রেশীনুষায়ী ধন্দীধর্ম সংখশার- 

সমূহ, (১) জাতি, যেমন মনুষ্য, গো প্রন্থতি; ও সেই জাঙ্গির অনুরূপ 

(২) পরমাধু; এবং কক্ানুযারঈ (৩) লুখছুঃখভোগ-এই তিন 

প্রকার বিপাকের সৃষ্টি করে । 

বাহ্জগৎ আমাদের কষ্টের কারণ নহে। ভগবান আমীদের 
কষ্ট দিবার জন্য এই বাহাজগত স্ষ্টি করেন নাই। বিষয় আমাদের 
বন্ধনের কারণ নহে। বিষরে আঁসক্তিই আমাদের বন্ধনের কারণ। 

'অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগ করিলে বন্ধন হয় না। আসক্তি হইতেই 
"চিত্তের সংস্কার হর। যতদিন অবিদ্যাদি ক্রেশসকল থাকিবে, ততদিন 

আসক্তিও থাকিবে এবং ততদিন জন্মমৃত্যুপ্রবাহে রিয়া! বেড়াইতে 
হুইবে। এই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কীর হইতে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন জাতির 

সষ্টি হয় যেমন গোঁ, মহিষ, মানব, শুকর ইত্যাদি | এই সংস্কার হইতে 
সেই জাঁতির অনুরূপ পরমা হয়! এই সংস্কীর হইতে স্থখছুঃখা্দি ভেখগ 

হয়। মনে কর, ইহজীবনে কোন লোক অত্যন্ত মাংসপ্রিয়। মাং: 

না হইলে তাহার আহারে তৃপ্তি হয় না। সে সমুদয় জীবনকাল 

ংস আহার করিয়া কাটাইয়াছে এবং তাহার চিত্তে মাংসাহারের 
সংস্কার দূঢ়রূপে অন্ধিত হইরাছে। সে পরজন্মে, যে জাতিতে মাংস 
খাইবার বেশ সুবিধা হয়, সেই জাতি প্রাপ্ত হইবে। হয়ত সে পরজন্মে 
ব্যান্র হইয়! জন্মাইবে এবং ব্যাঁঘ্বের পরিমিত আমুঃ ও সেই মাংসাহার- 
দ্ূপ ভোগ প্রাপ্ত হইবে। মনে কর, এজন্মে কোন লৌক মতন্ত খাইতে 
এবং ছিপ লইয়া সর্বদীই মস্ত ধরিতে ভালবাঁচস। সর্ধদশই ছিপ 
লইয়] পুকুরধারে বসিয়া থাকে । সে পরজন্মে বকপক্ষী আর নয়ত 

(ভোদড় হইয়া জন্মাীইবে; এবং সেই জাতির অগ্ুরূপ পর্রমীয়ু ও ভোগ 
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পাইবে । এজন্মে যে অত্যন্ত হিংসা ও দ্বেষ লইয়া জীবন ষাঁপন করিয়াছে 

এবং হিংসা ও দ্বেষের সংস্কার উৎপন্ন করিয়াছে; সে পরজন্মে ক্রুর- 
প্রস্তুতি সর্প হইয়! জন্মীইবে। এজন্মে যে মৌক্ষের জন্য সাধন করিরা 

জীবন কৃটাইয়াছে, পরজন্মে সে যৌগিকুলে যোগী হইয়া জন্মগ্রহণ 
করিবে। আমরা ইহজন্মে যে প্রক্লতির কাধ্য করিব, পরজন্মে সেই 

প্রক্কতি অনুধীরী জাতি, আন্ুঃ ও ভোগ প্রাপ্ত হইব। এইজন্য ইহজন্মে 
“সাবধান ,হইয়া কাধ্য রা কর্তব্য। মন্দ হইতে কাহার ইচ্ছা? 
সকলেরই ভাল হইবার ইচ্ছ!। আমাদের ইহজন্মে এরূপ কাঁ্য করা 

উচিত যেন পরজন্মে খুব ভাল জন্ম প্রাপ্ত হই। ইহজন্মে আমাদের চিন্তে 
বেরূপ সংস্কার সংগ্রহ করিব, পরজন্মে আমরা স্্ে্ধেপ জন্মগ্রহণ 

করিব। ইহজন্মে দেবতীর সংস্কার হইলে, পরজন্মে দেবতা হইব; 

নারকীর সংস্কার হইলে, নারকী হইব। শুকরের সংস্কার হইলে, 
শুকর হইব। অতএব আমরা চেষ্টা ও যন্ত্র করিলে, আমাদের পরজন্মের 

'জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ ইহজন্মের কার্য্যের দ্বারা গঠিত করিয়া লইতে 

পরি । এ স্বাধীনতা মানুষের আছে । ইতর প্রাণীদের এ স্বাধীনত। 
গাই। আমরা ইচ্ছা করিলে পাঁপপথে যাইতে পারি এবং ইচ্ছা করিলে 

পুণ্যপথেও যাইতে পারি। পুণ্য হইতে ধর্মসংগ্কার হয়, তাহার ফল 

সুখ, আর পাপ হইতে অধর্থসংস্বণর হয়, তাহার ফল ছুঃখ। সুতরাং 
স্ামর* নিজেরাই আমাদের জাতি, আমুঃ ও ভোগের হ্ৃন্টিকর্ত|। 

তাই বুলি, নিজের গর্ভ নিজেই খনন করিয়া, এখন তাহাতে পড়িরা 
বন্্রণায় হা হতাশ করিলে আর কি হইবে! দৃঢ় সাধন অবলম্বন করিলে, 
মুক্তি লাভ হইবে। 

“কর্ম্মাশয় ছুইগ্রকাঁর। পুণ্য কর্ম্মীশয় ও পাপ কর্মাশয। পুণ্যকর্ম 
গিলতে এ্িরন্নীজিনউকাজগঠাদ আমর1 কতক- 

ওল কর্ীশয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি । এইগুলি আমাদের প্রারন্ধ' 



শ্ল 

কর্্াশয়। প্রীরন্ধ কর্ম্মাশয়ের ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে 
এই প্রারন্ধ কর্খাশয়ের ফলভোগ জন্য, আমরা তদনুরূপ জাতি, আধুঃ 
ও ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহজীবনে মুক্ত হইবার পরেও এই প্রঃ 
ভোগ জন্ত দেহ জীবিত থাকে। ইহজীবনে ধাহারা মুক্ত হইবেন, 
মুক্তি হইলেই তীহাদের দেহপাঁত হইবে ন!। প্রারন্ধ কর্শের ফলভোগ 
বতর্দিন ন। শেষ হয়, ততদিন তীহাদিগকে দেহধারণ করিয়া থাকিতে 

হয়। তৎপরে প্রার্ভোগ শেষ হইলেই তহাদের দেহপাত হইবে । 
"আমাদের চিত্তে এই প্রারদ্ধ কর্মের অসংখ্য সংস্কার পড়িয়া আছে.। 
ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পুণা সংস্কার ও ' কতকগুলি পাপ সংস্কার । 

আমাদের ইহজ্জববনের তীব্র পুণ্যকার্যের দ্বারা পাঁপসংস্কার ক্ষয় হইতে 
পারে, আবার তীব্র পাপকার্য্ের দ্বারা পুপ্যসংস্কারও ক্ষয় হইতে পারে। 
এই হেতু তোমার প্রীরন্ধ সংস্কারের মধ্যে যদি কোন পীঁপ সংস্কার 
থীকে, তজ্জন্য ভীত বা নিরাশ হইও নী। তীব্রভাবে পুণ্যকাধ্য করিয়! 
বাও, তাহাহইলেই, সেই পাঁপ সংস্কার ক্ষয় হুইয়ী যাঁইবে। যদি 
তোমার চিন্তে হিংসারূপ পাপ সংঙ্কার থাকে, তীহাহইলে, অহিংসারূপ 
পুণ্য সংস্কীরের কাঁধ্য করিয়া যাঁও__হিংসাসংস্কার ক্ষয় হইবে। যদি 
ক্রোধরূপ পাঁপসংক্কার থাকে, তাহাহইলে, ক্ষমারূপ পুণ্যকার্ধ্য কর-_. 

ক্রোধসংস্কীর ক্ষয় হইয়। যাঁইবে। যদি তুমি কামুক হও, তীহাহইলে, 
ূর্ণতরক্গচর্য্য পালন কর-_-তৌমার কামসংস্কার ক্ষয় হইয়া যাইবে যদি 
তুমি মিথ্যাবাদী হও, তাঁহাহইলে, সর্বদ|। সত্য কথ! কহ /-এই 
মিথ্যাকথনের সংস্কার ক্ষয় হইব বাইবে। যদি তোমার চুরির সংস্কার, 
থাকে, তাহাহইলে, দীনের কার্য কর- চুরির সংস্কার ক্ষয় হইয়া 
যাইবে । আমাদের চিত্তে যে ভাবের সংস্কার থাকিবে, আমরা তাহার 

বিপরীত ভাষের কার্ধ্য করিলেই আদ্বাদ্দের সেই সংস্কার ক্ষয় হুইয়া' 

'বাইবে। সংস্কার হইতেই আমানের মনে কার্ষ্যের ইচ্ছা জদ্ষে। 

১৪৪ মেয়েদের পাতঞ্জল। 
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যাহার মনে চুরি করিবার ইচ্ছা হয়, তাহার চুরির সংস্কার আছে। 

যাহার মনে মিথ্যাকথা বলিবার ইচ্ছা হয়, তাহার মনে মিথ্যাকথার 
'ংক্জার আছে । এইরূপভাবে বিচার করিলে, আমাদের মনে কখন 
কোন স্টস্কারের উদয় হয় তাহ! আমরা বুঝিতে পাঁরি এবং এইরূপে 
আমরা পূর্বজন্মে কিরূপে জীবনফাঁপন করিয়াছি, তাঁহাও কতকট' 
জানিতে পারি। আমাদের চিত্তে কতটা পুণ্য এবং কতটা পাপ- 

"সংস্কার ছে, তাহাও *আমরা জানিতে পারি এবং তাহা জানিতে 
পরশবিলে আমরা তাহার প্রতিবিধানও করিতে পারি এবং সেই সংস্কার 
ক্ষর করিয়া আমর! মুক্ত হইতে পারি। অতএব ইচ্ছা! করিলে মুক্তও 
হইতে পাঁরি আর ইচ্ছা করিলে বদ্ধও হইতে পারি। তোমার ইচ্ছার 
উপর সমুদয় নির্ভর করিতেছে । সাবধান! এজগতে তোমার অপর 

কোন বন্ধু বা শক্র নাই। তোমার মনই তোমার একমাত্র বন্ধু বা 
শক্ত | যদি সুখী হইতে চাও, তাহাহইলে, শীস্ত্র অবহেলা করিও না। 

তোমার মলিন বুদ্ধিতে যাহ। করিতেছ, সেইসকল তোমারই অনিষ্টের 
কারণ হইতেছে । অতএব বুদ্ধিকে নিন্মল কর ; যথাষথ বস্তত্ন বিচী 
করিতে সমর্থ হইবে। 

€ত হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতৃত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ 

তদ্ীরা অর্থাৎ এই জাতি, আঘ্ুঃ ও ভোগ, জীবকে পুণ্যহেতু 
হলাদ অর্থাৎ স্থুখ এবং অপুণ্যহেতু পরিতাপ অর্থাৎ ছঃখ প্রদ্ধান করে। 

“যে যে ভাব অন্তরেতে করিয়। স্মরণ, 

কলেবর পরিত্যাগ করে জীবগণ, 

সেই সেই ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট থাকার, 
কৌস্ত্ের! দেহাস্তে জীব সেই ভাব পায়।” 
১ 
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সমুদয় জীবনে যে কার্ধ্য করা হয়, তাহার সংস্কার চিন্তে গ্রাথত 

হয় এবং মৃত্যুকীলে জীব সেইরূপভাঁবে ভাঁবিত হয় ও পরজন্মে তাহার 
অনুরূপ দেহপ্রাপ্ত্রি ঘটে । জীব একটা নূতন দেহ প্রীপ্ত হইলে, আহা 
পুর্বদেহের কথা বিস্বৃত হয়। যেমন স্বপ্নকালে ষদি একজন দরিদ্র 
ভিখারী রাজদেহ প্রাপ্ত হয়, ভখন সে নিজেকে রাজ বলিয়া! মনে 

করে, সে যে জাগ্রদবস্থায় ভিখারী ছিল, তাহা তাহার মনে হয় নাঃ 
সেইরূপ আমরা পরজন্মে বদি শুকরদেহ প্রাপ্ত হই, তাহাহই'ল, আমর! 
যে কখনও মানুষ ছিলাম তাহাঁও আমাদের মনে হইবে নী। আমাদের 

মনে হইবে-_-আমরা চিরকালই শৃকর। আমরা এজন্সে মানুষ হইয়। 
জন্দিয়াছি আমরা যে পূর্বজন্মে হয়ত শুকর ছিলাম, তাহা আমাদের 
আদৌ মনে হয় না। আমরা মনে ভাঁবি যে আমরা চিরকালই মানুষ | 
আমাদের অন্তনিহিত ভাবই বাহিরে মুর্তিবূপে প্রকাশিত হয়। ভাব 
আমাদের কুম্স ও অনৃশ্থমূর্তি। সেই হুক্ম অবৃশ্ঠমুত্তিই বাহিরের 
সথলমূর্তি্ধপে প্রকটিত হয়। একটা ক্ষুদ্র বটবীজের মধ্যে'একটা বৃহৎ 
স্থল বটবুক্ষের ভাবমূত্তি হুক্্মভাবে থাকে; পরে কালক্রমে তাহা 
প্রকাশিত হইয়! স্থুলবৃক্ষরূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদেক্র 
অন্তরস্থ ভীবই আমাদের মুষ্তি। মৃত্যুকালে সুমূর্যু ব্যক্তির মনে যে ভাব 
থাকে, ভাহার পরজন্মে সেই মূর্তি হয়। অতএব আমরাই আমাদের 

দেহাদি গঠিত করি। পাঁপকার্যের দ্বারা পাঁপদেহ হয় আর পুণযকার্ধ্যের 
দ্বারা পুণ্যদেহ হয়। যে কার্যে অবিগ্যা, অস্মিতাঁ, রাঁগ, “দ্বষষ ও 
অভিনিবেশ বাদ্ধিত হয়, তাহা পাঁপকার্্য ) আর যেকার্যে অবিচ্ভাদির 
ক্ষয় হয়, তাহা পুণ্যকী্ধ্য। অবিস্তা বদ্দিত "হইলে দুঃখ হয়, আর 
অবিদ্ধার ক্ষয় হইলে সুখ হয়। ব্ৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইঞ্জিয়- 
নিগ্রহ, ধী, বিস্তা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটা পুথ্যকাধ্য। ইহারা, 
'অবিষ্ভ। নষ্ট করে ও সুখ উৎপশদন করে আর ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও 
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"্অসস্যাদি পাঁপকাঁধ্য। ইহীরা অবিষ্ঠা বদ্ধিত করে ও দুঃখ উৎপাদন 

করে| 

'পরিণামতাপসংস্কারছুঃখৈগু ণরৃতিবিরোধাচ্চ দ্বঃখমেব 
সর্ববংতবিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥ 

* তন্জ্ঞযোগীদিগের নিট বিষয়মাত্রই ভঃখের হেতু, যেহেতু বিবয়ের 

»পরিণাম। তাপ ও সংস্কার ছুঃখ আছে এবং প্রকৃতির সত্ব, রজঃ ও 

তমোগুণের পরম্পরের মধ্যে সর্বদাই বিরোধ চলিতেছে । 

যেখানে সন্ত, রজঃ ও তম সেইখানেই কলহ। সত্ব কখনও রজঃ ও 

তমকে জর করিতেছে, রজঃ কখনও সব্ব ও তমকে জয় করিতেছে এবং 

তম কখনও সন্ব ও রজঃকে জয় করিতেছে । কখনও সত্বগুণের প্রাবল্য, 

কখনও রঙ্গোগুণের প্রাবল্য এবং কখনও বা তমোগুণের প্রাবল্য ! 

এইরূপে গুণুসকল এক মুহূর্তের জন্তও কলহ ত্যাগ করে না। দিবারাত্র 
তাহারা কলহু ইয়া আছে। প্রকৃতির সর্ববিষয়ই এই তিন্ গুণে 

নির্মিত। রূপ বল, রস বল, শব্দ বল, গন্ধ বল বাম্পর্শ বল সকল বিষয়ই 

এই ত্রিগুণে নির্মিত, সুতরাং সকল বিষয়ের মধ্যেই দিবারাত্র কলহ 

লাগিয়া আছে। যে গৃহস্থের পরিবারবর্গী সর্বদীই কলছে নিযুক্ত, তাহার 
স্ৃহৈ শীস্তি থাকিতে পীরে না । তীহীর সংসারে সর্বদাই অশান্তি। 
যে বিষয়ের মধ্যে সদাই এইরূপ গুগের কলহ লাগিয়া! আছে, প্তাহার 
মধ্যেই ব। শীস্তি কিরূপে থাকিবে ? তত্বজ্ঞানী বিবেকী যোগীর৷ ই! 
বুঝিতে পারেন, সেইজন্ত তীহারা কোন বিষয়েই স্থখ দেখিতে পান 
না। আবার সকল, বিষয়ের পরিণাম ছুঃখ আছে। একটা সুমিষ্ট 
আমর ভক্ষণ করিবার পর, তাহার মিষ্টরসের সংস্কার চিত্তে রহিয়া 
গেল এবং ভবিষ্যতে তোমার মনে পুনরায় মেই মিইউরস ন্ডোগের জন্য 
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ইচ্ছা! জন্মিবে এবং পুনরায় তোমাকে সেই আমর সংগ্রহ করির! খাইতে 
হইবে। একটী কামিনীর রূপ দর্শন করিবার পর তোমার চিত্তে সেই 
রূপের ছাপ পড়িল এবং পুনরায় তোমার তাহাকে দেখিবারংইচ্ছা 
হইবে । সুতরাং রূপ ও রসাদি সমুদ্রর বিষয়ের পরিণাম ও সংস্কার ছুঃখ 

আছে। এইহেতু বিবেকিগণ এই, রূপ ও রসাদি বিষয়ে সুখ খুঁজিয়া পাঁন 
না। 'অবিবেকিগণই বিষরে সুখ অনুভব করে। কাঁমোন্ত্ত নরেরা 

নারীশরীরের সঙ্গলীভের জন্য দেহ ও মনের সমুদয় সাররত্ব বিসর্জন 
দেয়। লোভপরতন্ত্র বিষয়ী ব্যক্তিগণ ক্ষণিক, অস্থারী ও সর্ধহুঃখের 

আকর বিষয়লাভ কামনার জগতের সকল হুষ্ধার্যই করিতে পারে। 

রসলোভী পেটুক জিহ্বার স্বাদ মিটাইবার জন্য ইন্দুর, বিড়াল প্রত্থৃতি 
জন্তর মাংসভোজনেও উদ্ভোগা হর । ূ 

ভোগ যতই করিবে ততই কর্ধ্শয়ের বৃদ্ধি হইবে। বিষয়ভোগে 
সুখ অনুভব হইলে আমাদের চিত্তে স্থখজ কর্দ্ীশয় হয়। এই সুখ 

কর্মীশর হইতে ভবিষ্যতে স্থুখ পাইবার লালসা জন্মে। বিষয়ভোগে 

দ্বেব হইলে, আমাদের দ্বেবজ কল্াশর উৎপন্ন হর এবং ভবিষ্যতে 
সেই কন্ীশয় হইতে মনে বিদ্বেষভাঁব উৎপন্ন হয়, এইরূপ কতকগ্জলি 
বিষয় হইতে আমাদের মোহ হয়, তাহাতে আমাদের মোহজ কর্মীশর 

প্রস্তত হর; আুুএব..কুল্পিশর এই. তিনপ্রকার ৮(১) ঝুখ্জু কুম্াশর, 

(২) দ্রেুজ..কৃতুমিগরষ্«এবং ৩৩) ঘযুহজ...কৃপ্টিশ়। প্রত্যেক খিষয় 
ভোগরালেই সুখ, দ্বেষ বা মোহ ইহাঁদের একট। না একটার উদয় 
হয়| অবিবেকী বিচারহীন বিষয়ীর নিকট বৈষয়িক সুখে সুখবোধ 
হইলেও, বিবেকীর নিকট তাহা হুঃখ বলিয়া বোধ হয়। . অবিবেকী 

মাত্র বর্তমান বিষয়ভোৌগের সময়ে স্ুখবোধ ক্লরে, কিন্ত পরিণামে 
ছুঃখ পায়। কিন্তু বিবেকী বর্তষান বিষয়স্থখ ভোগের ' সময়েও হুঃখ 

অন্গভব ক্রেন। সমধিক বৃতি, হুইতে লুখ.. রাজসবৃত্ধি, হইতে হুঃখ 
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এবং তামসবৃত্ধি হইতে যোহ উৎপন্ন হয়। সকল বিষয়ই এই তিনগুশে 

নির্মিত, অতএব প্রতি বিষয়ের মধ্যেই সুখ, ছুঃখ ও মোহ মিশ্রিত আছে । 

জশগঞ্তক এমন কোন বিষয় নাই, যাহাতে কেবল সুখ বর্তমান আছে 
* এবং ছুঃখ১ও মোহের লেশমাত্রও নাই । ত্রিগুণের মধ্যে যত বিষয় 

ম্বাছে, তাহাতে সুখ, ছুঃখ ও মোহ* থাকিবেই থাকিবে । এইজন্য 

যতদিন বিষয়াসক্তি থাকিবে, ততদিন নির্শল সুখ পাইবে না। বিষয়া- 
'সক্তি ত্যাগ“করিয়া আত্মদশন. হইলে, তবে নেই নির্মল স্কুখের অধিকারী 

'কুইবে।* “ত্যাগেন অমৃতমশ্নুতে” | 

হেয়ং ছুঃখমনাগতম্ ॥ ১৬॥ 

অনাগৃত ছুঃখ হেয় । 
দুঃখ তিন প্রকার। গত অর্থাৎ অতীত, বর্তমান অর্থাৎ বাহ? 

এক্ষণে ভোগ হইতেছে এবং অনাগত অর্থাৎ যাহা ভবিষ্যতে আসিবে | 
এই তিন প্রকার ছুঃখের মধ্যে ভবিষ্যৎ ছুঃখই প্রতিকারযোগ্য | যে 

দুঃখ অতীত হইয়াছে, তজ্জন্য শোক করা! বুথা, তাহাতে শৌক করিরা 
কোনও ফল নাই। ছেলে মরিয়। গিয়ীছে, এখন তজ্জন্য যতই শোক 
করন! কেন, সে ছেলে আর ফিরিয়া আসিবে নী) অতএব তজ্জন্য 

শোক করা বৃথা। তাহাতে নিজের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট নাই। বর্তমান 

সময়ে যব ছুঃখ ভৌঁগ করিতেছ, ভোগ হইলেই তাহীর শেষ ক্হইবে। 
কাহীরও জীবনে সুখ বা ছুঃখ চিরস্থারী নয়। সুখ আসে আবার 

চলিয়! ঘাঁয়। ছুঃখও আসে আবার চলিয়া যায়। ইহারা পিস 

ননর”। থের-সময় দলে করিও-হা.যে. তোমার. এই সুখ, চিরহামী এই র 
এখের পুর হুঃখ_ আসিবেই আসিবে । আবার ছুঃখের সময্'মনে করিও 

০০০০১ 

না*যে এই ছুঃখ চিরস্থায়ী; কারণ ইহার পর মুখ আসিবেই আসিবে । 
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এইজন্য বর্তমান-স্থখে উন্মত্ত হইও না, আর ছুঃখেও অভিভূত হইও: 
না। অনাগত হুঃখ এখনও আসে নাই। আমরা চেষ্টা করিলে সেই 

ভুঃখের হাত হইতে ভ্রা্প পাইত্তে পারি । আমাদের চিত্তের মধ্যে সু্ধ ও 
দ্রঃখের সংস্কার আছে! বখন সুখের সংস্কার উদ্দ্ধ হয়, তখন আমরা 

সুখকর কাধ্য করি এবং সুখ থাই। যখন ছুঃ খসংস্কীর উদদ্ধ হ্র, 
তখন আমরা ছুঃখকর কার্যে প্রবৃত্ত হই ও হুঃখ পাই।' বে সকল 

ছুঃখসংস্কীর এখনও উদ্দদ্ধ হয় নাই, রে সকল ছুঃখসংস্কটরের বীজ 

এখনও অস্কুরিত হর নাই-_আমরা চেষ্টা করিলে সেই সকল বীজ. 
ক্ষীণ করিতে পারি। অতএব অনাগত ছুঃখমাত্রই হেয় অর্থাৎ ত্জ্য 

বা প্রতিকারযোগ্য । 

দে দৃশ্ঠায়োঃ সংযোগো! হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥ 

দষ্ট৷ পুরুষের এবং দৃশ্ঠ প্ররুতির বে সংযোগ, তাহ] হেয়হেতু । 

্রষ্টা পুরুষের সহিত দৃশ্য প্রকৃতির সংযষৌগের একতা অনুভবই 

ংসার বা ছুঃখের কারণ এবং এই দ্রষ্টী ও দৃশ্তের বিরোগ অনুভবই, 
মুক্তি বা সুখের কারণ: অতএব যতদিন দ্রপ্ভা ও দৃশ্ত অভেদভীবে 

অবস্থিতি করিবে, ততদিন ড্ঃখও অনিবাধ্য | 

অনাগত ছুঃখের হাঁত হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইতে “পারি ]" 

ছঃখের কারণ জানা থাকিলে, ছঃখ প্রতিকারের উপাঁর জানা খঁকিলে 
এবং ছুঃখ যদি প্রতিকারবোগ্য হয়, তাহাহইলে, আমর! ভবিষ্যৎ ছুঃখ 
নিবারণ করিতে পারি । পথের উপর কণ্টক বিস্তৃত আছে, যদি 
আমরা নগ্রপদে সেই পে বাতারাত করি, তাহাহুইলে, সেই কণ্টক্ষ 
আমাদের পঁদে বিদ্ধ হইর1 আমাদিগকে ক্রেশদীন করে; কিন্তু যদি * 

'জুতা পায়ে দিয়া সেই. পথে বিচরণ করি, তাহাহইলে, আর মেই 
রী 

£ 
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কণ্টক বিদ্ধ হইয়া আমাদিগকে রুষ্ট দিতে পাঁরিরে না|. আমাদের. 
ক্লেশের কারণ কণ্টকের তীক্ষুতা এবং পদতলের ভেগ্ভত1 |. কণ্টকের বিদ্ধ 

কৃল্তিনার শক্তি আছে এবং পদতলের বিদ্ধ হইবাঁর যোগ্যতা আছে ; এই 
হত পদতৃল, কণ্টকের সহিত একত্র সংলগ্ন হইলে বিদ্ধ হইয়া যার । বদি, 
কণ্টক কুস্মতাবশতঃ বিদ্ধ করিবার, শক্তি না পাইত কিম্বা পদতল 

কোমল না হইয়া লৌছের স্টার কঠিন হইত ও তাহার বিদ্ধ হইবার 
যোগ্যতা ,না থাকিত, তাছাহইলে, এঁ কণ্টক আমাদের পদতল বিদ্ধ 

. কন্দিতে” পারিত না এবং আমরাও তত্ন্য ক্লেশ পাইতাম না| এক্ষণে 

কণ্টক ও পদতল যাহাতে “একত্র যুক্ত হইতে নাঁ পারে তাহার ব্যবস্থা 
করিতে পীরিলে অর্থাৎ কণ্টক ও পদতল একত্র সংযুক্ত না হইলে, 
আমুরা সেই ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি| পদতল স্বাভাবিক 
অবস্থার ক্রেশশূন্ত এবং কণ্টকও জড়, সুতরাং তাহার মধ্যেও ক্লেশ 

নাই; কেবল উভয়ের সংযোগবশতঃ ক্লেশের উৎপত্তি হর। সেইরূপ 
তন্তের মধ্যে ছুঃখ নাই, বুদ্ধিও জড় সুতরাং তাহার মধ্যেও ছুঃখ 

আসিতে পারে না; তবে চৈতন্ত ও বুদ্ধি একত্র যুক্ত হইলেই ক্লেশ 
উৎপন্ন হয়। লৌহ কৃষ্চবর্ণ, শীতল ও দাহিকীশক্তিবিহীন ; আর অগ্নি 
লোঁহিতবর্ণ, উ্চ ও দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট | কিন্তু যখন লৌহু ও অম্নি 
একত্র মিলিত হয়, তখন লৌহ স্বভাবতঃ কৃষ্চবর্ণ হইলেও অগ্নির ধর্ম গ্রহণ. 

*করিরা *্রক্তবর্ণ হয়; স্বাভাবিক শীতল হইলেও অগ্রির ধর গ্রহণ করিয়! 

উত্তপ্ত ,হয় এবং *ম্বভাবতঃ দীহিকীশক্তিহীন হইলেও অগ্নির ধর্ম গ্রহণ 

করিয়া দাহিকীশক্তিবিশি হয়। লৌহ যেমন অগ্নির সহিত মিলিত 

হইয়া অগ্রির ধর্ম গ্রহণ করে ও অগ্রিস্বরূপ হইয়া যার, চৈতন্যও. 
সেইন্ূপ বুদ্ধির সন্ভিত মিলিত হইয়। বুদ্ধির ধর্ম গ্রহণ করেন ও বুদ্ধির মত 

, হইয়। যান অর্থাৎ নিজেকে চৈতন্য মনে না করিয়1- আত্মবিস্বৃ্ত হইয়! 
মনে করেন, “আমি সুখছুঃখযুক্ত বুদ্ধি, আমি সুখহ্ঠখহীন চৈতন্য: 
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নহি?” এই হেতু দ্রষ্ পুরুষ চৈতন্য ও দৃশ্ঠ বুদ্ধির একত্র সংযোগ হইলে-_. 
আমরা সুখ হুঃখ অনুভব করি। বাস্তবিক চৈতন্য ছঃখশূন্য এবং বুদ্ধিও 
জড়। যখন এই ছইয়ের একত্র সংযোগ হয় তখন চৈতন্য বুদ্ধির ধুম 
খন্মান্বিত হইয়! সুখছুংখ অনুভব করেন। পুরুষের এই বুদ্ধির সহিত 
বিয়োগ ঘটিলেই আর ছুঃখ হইবেন! অর্থাৎ চৈতন্য যখন জানিতে 
পারিবেন যে, “আমি চৈতন্য, আমি স্থখছঃখবিহীন, আমি বুদ্ধি নহি-_ 
বুদ্ধি আম! হইতে পৃথক্, বুদ্ধির ধর্ম স্থখুদ্রঃখ আমার নহে, আমি 
নিলিপ্ত, আমি বুদ্ধির সহিত লিপ্ত নহি, বুদ্ধির সহিত লিগ্.হইনা 
আমার ছুঃখ হইয়াছিল,* তখন পুরুষের জ্ঞান প্রকাশ পাঁইবে, তখন 
পক্ষের বিবেক প্রকাশ পাইবে এবং তিনি চিরকালের জন্য দুঃখের 
হাত হইতে পরিত্রীণ পাইবেন। চৈতন্য দুঃখভোগী নন এবং বুদ্ধি 
জড়ন্বভাববশতঃ হুঃখভোগ করিতে পারে না, তবে কে এই ছুঃখভোগ 
করে? এই চৈতন্ত ও বুদ্ধির সংযোগবশতঃ একটি আমিত্বের কৃষ্টি 
হয়। টৈতন্য বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইলে, এই “আমিভাবের” উদয় 
হয়। এই “আমি” সুখন্ঃখ ভোগ করে। চৈতন্যের বুদ্ধির সহিত 
বিয়োগ ঘটিলে এই আমিত্বের লয় হয়; তখন পুরুষ মুক্ত-_তখন সুখ- 
ছুঃখবৌধ আর থাকে না। এই. আমিত্ব, অভিমান বাঁ অশ্মিতাঁর উদ্ভবই 
সকুল্প... সুখহঃখের কারণ | দ্রষ্টী ও দৃশ্তের সংযোগ হইলেই “আগিভাব” 
আদিল ও তাহার সহিত সুখছুঃখ আসিল এবং ত্রষ্টা ও দৃশ্ঠের বিরোগ - 
হইলেই এই “আমিভাব” লয় পাইল এবং ক্লেশেরও অস্ত হইল। 
অবিষ্তা বা অজ্ঞানই এইবূপ সংযোগ সংঘটন করে। এইহেতু অস্মিভার 
সূলে অবিদ্ভা আছে। 

পুরুষ দৃহটে অভিমান করিলেই দৃশ্ধ থাকে, *আর পুরুষ এই- 
অভিমান ত্যার্স করিলেই দৃগ্ঠ থাকে না। পুরুব যতক্ষণ যে দৃস্তে অভিমান 
করবেন, ততগ্র1 সেই দৃণ্ঠ ব্যক্ত ঝ প্রক্কাশিত থাকিবে আর পুরুনের 
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অভিমান ত্যাগ হইলেই, তাহা অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত হইবে। যতক্ষণ 
জগতে অভিমান আছে-_ততক্ষণ জগৎ আছে ; যতক্ষণ শরীরে অভিমান 
'আছে-_ততক্ষণ শরীর আছে । যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ে অভিমান আছে ততক্ষণ 

ইন্দ্রিয় আড়ে । যতক্ষণ পুত্রকলত্রারদিতে অভিমান আছে ততক্ষণ তাঙারাও 

আছে। বতক্ষণ ঘরবাঁড়ীতে অভিমান আছে ততক্ষণ তাহারা আছে। 
বতক্ষণ এই সকল দ্রব্যে আমাদের অভিমান থাকিবে ততক্ষণ আমরা 

* বদ্ধ, অনর ভ্লাভিমান ত্যাগ হছইঢুলই মুক্ত। সেইজন্য “আমি” ও “আমার” 
ভাব ত্যাগ কর- মুক্ত হইবে । 

বুদ্ধি দৃশ্ঠ | বুদ্ধি প্রীতির একটা বিকার। প্রর্কতি তিন গুণে 
নির্মিত ও "কুতিরাং বুদ্ধিও তিনগুণে নির্মিত। বুদ্ধির মধ্যে সব, রজঃ ও 
তমোগুণ আঁছে। বুদ্ধির সব্বগুণের প্রীবল্যে সুখ, রজোগুণের প্রাবল্যে 
ছুঃখ এবং তমোগুণের প্রাবল্যে মোহ উৎপন্ন হর। টৈতন্যর সঙ্গ হইলে 
বুদ্ধির এইসকল গুণকাধ্য হয়। চৈতন্যের সঙ্গ না হইলে, হয় নাঁ_ 
অব্যক্তভাবে থাকে । মুক্তপুরুষের চৈতন্যও বুদ্ধির সঙ্গ করে এবং 
তাহাতেও বৃদ্ধির স্ুখছুঃখ উৎপন্ন হয়, কিন্তু মুক্তপুরুষ বিবেকী । তিনি 

জক্৯নেন “আমি বুদ্ধি নহি” সেইজন্য তিনি সেই স্ুখছুঃখের সহিত লিপ্ত 
হন নী। বাবু, সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ, উভয় স্থানেই বহমান হুইয়াও যেমন 
উক্ত সুগন্ধ বা তুর্গদ্ধে লিপ্ত হয় না; হ্রধ্য যেমন বিষ্ঠা ও চন্দনের 
উপর কিরণ বিতরণ করিয়াও নিলিপ্ত থাকেন; পীকাল মাছ বেমন 
পাকের মধ্যে থাঁকিলেও তাহার গায়ে পাক লাগে নাঁ; প্রান্তরে 
যেমন জল লিপ্ত হয় না; মুক্তপুরুষেরাও সেইরূপ বুদ্ধির স্ুখছুঃখে 

নিলিপ্রভাবে অবস্থান করেন) কারণ তাহারা প্রষটস্বরূপ থাকেন এবং 
এই» দৃপ্ত হইতে অ$পনাদের স্বতন্ত্র দর্শন করিয়া! কেবল সাক্ষিস্রূপে 
অবস্থান করেন। বুদ্ধির নুখে তীহার! সুখী হন না এঁবং বুদ্ধির 

ছুঃখ্খেও তীহাঁর! ছুঃখী হন নাঁ। অবিবেকী সংসারীরা বুদ্ধির কার্ধ্যকে 
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নিজের কার্ধ্য বলিয়া মনকে করে এবং বুদ্ধির সুখে সুখী ও. দুঃখে 

ঃখী হয়। এই জহঙ্কীরই সর্বহঃখের মূল। আবার আসক্তি হইতে 
ভোগের আকাজ্ষ] হুয়। যাহার ভোগাকাজ্লা বত বেশী, তান্কীর 

অহঙ্কার তত বেশী ও বৈরাগ্য তত কম। যাহার আসক্তি ও ভোঁগা- 

কাঁজ্জ। যত কম, তীহাণর অহঙ্কার তত কম ও বৈরাগ্য তত বেশী। 

ইষ্টপ্রাপ্তি হইলেই আকাজ্জীর নিবৃত্তি হর। এই বৈরার্গয অবলম্বন 
করিয়া সীধন কর। অভ্যাঁস ও বৈরাগ্য সর্কক্জাধনের মূল । 

' প্রকাশক্রিয়াশ্ছিতিশীলং ভূতেক্িয়াত্মকং 

ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥ ১৮ ॥ 

দৃশ্য মাত্রই 'প্রকীশ, ক্রিয়! ও স্থিতিশীল, ভূতেব্দ্িরাস্মক ও পুরুষের 
ভোগ ও অপবর্গরূপ অর্থ সাধন করে । 

ষে দৃশ্যের সহিত সংযোগবশতঃ পুরুষ বদ্ধ হন. সেই দৃশ্য কি? তাহার 

স্ব্প কি ? তাহার কাধ্য কি? দৃশ্য নিজপ্ররৌজন সাধনার্থ কার্ষ 
করে কিনব! প্ঘপ্রয়োজনার্থ কাধ্য করে অর্থাৎ দৃশ্ঠ স্বার্থ কি পরার্থ 

তাহ। ভাল করিয়া! বুঝা চাই। দৃশ্য সম্বন্ধে ভাল করিয়া না বুঝিলে 

উত্তমরূপে 'সীধন করিতে পারিবে না। রঃ | 

প্রক্কতিই দৃশ্ঠ। কতকগুলি দৃশ্ঠ স্থল যেমন রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও 
স্পর্শ ইত্যপদি; আর কতকগুলি হুক্স বেমন রূপতন্মাত্র, রসতন্মীত্র, 

শব্দতন্মাত্র, গন্ধতন্মীত্র ও স্পর্শতন্মাত্র ইত্যাদি | দৃশ্ঠ স্থুলই হউক বা 
হুক্ই হউক, সকল দৃশ্তই তিনটা গুণের দ্বারা নিশ্ষিত। সত্ব, রজঃ ও 
তম এই তি গু৭। সন্বগুগ প্রকাশশীল অর্থাৎ বিষর প্রকাশ করে; 
স্তরাং সন্বগুণের 'ঘ্বারা আমর বিষয়কে জানিতে পারি। রজোও৭ 



সাধন পাদঃ---১৮শ সুত্র । ১৫৫ 

ক্রিয়াশীল অর্থাৎ পরিবর্তনশীল; সুতরাং রজোগুণের দ্বারা কাঁধ্য বা 
বিষয়ের মধ্যে গ্রকটী পরিবর্তন আসে। তমোগুণ স্থিতিশীল অর্থাৎ 
দিষ্জকে সম্পূর্ণ আবৃত করিম! রাখে, তখন বিষয় অপ্রক্াশিত থাঁতক। 
তম্নোগুণ *আবরণের, গ্যার, অন্ধকারের গ্তায়। কেন বিষয়ে আবরণ: 
পাকিলে আমরা তাহা দেখিতে পাঁই না। অন্ধকারের মধ্যে আমরা: 
কিছুই দেখিতে পাই না। ইড়ির মধ্যে ভাত আছে কিন্তু তমোরপ 
সরাগ্ধার! *আবৃত আছে *»রজোগুণ সেই আবরণটী অর্থাৎ সরাটা 
খু্িরা দের, তখন সত্বগুণ সেই ভাতকে প্রকাশ করে। অন্ধকার ঘরে, 
অনেক দব্য আছে কিন্তু অন্ধকারের আবরণ জন্য তাহাদের প্রকাশ 
নাই, আমরা তাহাদের দেখিতে বা জানিতে পারি না। রজোগুণরূপ 
প্রদ্ুপ জলিতে লাগিল, তখন সন্বগুণের আলোকে সেই সকল দ্রব্য 
প্রকীশিত হইল। তমৌগুণ কার্য করিতে দের না এবং প্রকাশ হইতে 
বাধা দেয়। কাধ্য না হইলে প্রকাশ হয় না। নিদ্রা তমোগুণের 
একটা কাঁধ্য। নিদ্রার দ্বারা আমাদের শরীর ও ইন্ত্রির জড় হইয়া যায়। 
নিদ্রা ইহাদিগকে কাধ্য করিতে দের নী। নিদ্রা শরীর ও ইন্দ্রিয়কে 
জন্ডভাঁবে কার্য্বিহীন করিয়া রাখে । নিদ্রীকীলে আমাদের শরীর 
আঁছে কিনা তাহণও আমরা জানিতে পারি না| নিদ, শরীরের ক্রির| ও 
প্রকীশকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে । এইজন্য তমোগুণ প্রকাশ ও ক্রিয়ার 
রোধনশীল। আমাদের চিত্তে নানীপ্রকার সংস্কার আছে, তমোগুণ 
সেই সকল সংস্কারকে আবৃত করিয়া গৌঁপনভাবে রাখিয়াছে, রজ্জোগুণের, 
কার্ধযঘ্বারা সেই, সংস্কার প্রকাশিত হইবে। মনে কর তুমি খুব ভাল 
গান,গাহিতে পার। সেই গীতশক্তি তোমার মধ্যে অপ্রকাশীবস্থীয় 
আছে। পরে. তেখ্মীর গান গাহিবার ইচ্ছা হইল ও এই ইচ্ছা 
ক্রিয়ায় পরিণত হইল | তখন যে গান এতক্ষণ অপ্রকাশি তোমার 
চিন্তে সংস্কীররূপে ছিল, তাহা ক্রিয়ার দ্বার বাহিরে প্রকাশ: পাইল। 



১৫৬ মেয়েদের পাতঞ্জল। 

আঁযাদের মধো সকল সংস্কারই অপ্রকাশিতভাবে অবস্থান করিতেছে, 

ফারণ পাইলেই রজোগুণের সাহায্যে তাহারা প্রকাশিত হুয়। কাম, 
ক্রোধ, লোভ ও হিংসার্দি যাবতীয় সংস্কার আমাদের চিত্তে তমৌখণ- 

প্রভাবে নিত্রিত, অব্যক্ত ও অপ্রকাঁশিতভাবে আছে, কারণ পীইলেই 
তাহার রজৌগুণের দ্বীর৷ উদ্রিক্ত'বা জাগরিত হুইয়া কাম, ক্রোধ, 
লোভ ও ছিংসাদি কাধ্য করিয়া, চিত্তের সেই সকল অব্যক্ত সংস্কারকে 

বাহিরে ব্যক্ত ব৷ প্রকাশিত করিবে। একটা ক্ষুদ্র বটবীজেরে মধ্যে 
একটা বৃহৎ বটবৃক্ষ অব্যক্তভীবে আছে। রজোগুণের সাহায্যে তাহা 
ভবিষ্যতে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষরূপে বাহিরে প্রকাশ পাইবে । অতএব 

সত্বগুণের কার্যা প্রকাশ, রজোগুণের কাধ্য ক্রিয়া বা! পরিবর্তন এবং 

তমোগুণের কার্ধ্য স্থিতি বা আবরণ। 
এখন দৃশ্ের স্বরূপ কি? দৃশ্তের উপাদান কি? কোন কোন্ 

উপকরণে দৃশ্য পদার্থ নিশ্মিত হইয়াছে? দৃশ্য- প্রকৃতি মাত্র। প্রকৃতির 
স্থল এবং হুক্ম তত্বগুলিই দৃশ্য | দৃশ্ঠ বলিতে, যাহা! আমর) চক্ষুদ্বারা 

দেখিতে পাই, শুদ্ধ সেইগুলিই দৃশ্য, এরূপ বুঝিও না। আমরা চক্ষুদ্বারা 
রূপ দর্শন করি-_রূপ একটা দৃষ্ত | আমরা কর্ণদ্বীরা শব্দ অবণ করি-- 
শব্ধ একটা দৃশ্ঠ। আমরা রসনাদ্বারা রস আন্বাদন করি-_-রস একটা 
দৃশ্বা। আমরা নাঁসিকাদ্বারা গন্ধ আপ্রাণ করি-_গন্ধ একটা দৃশ্থ। 
এইরূপে পাঁচটা জ্ঞানেত্ত্রিয়ের বিষয় রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও ম্পর্শকে'আমরা 

দৃশ্ত বলি,ছহারা স্থল বিষয় । বাহিরের ইন্জিয়সাহায্যে আমরা বাহিরের 

স্থল বিষর গ্রহণ করি আর ভিতরের ইন্দ্রিয়সাহীষ্যে অর্থাৎ অস্তঃকরণের 
সাহায্যে আমর! এই স্কুলরূপাঁদির হুম্তন্মাত্র গ্রহণ করি। স্থূল ইন্দ্রির 

বারা স্থুলরপ গ্রহণ হয়, স্্সরূপ গ্রহণ করা যায় ন$। সাধন করিলে 
অন্তঃকরণের /এই সুল্রূপ গ্রহণের ক্ষমতা হয়। এই সমুদয় দৃশ্য 
প্রকৃতির অংশ প্রকৃতি তিন গুণে নির্শিত;) সুতরাং এই সমুদত্ম 
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দৃষ্ঠও তিন গুণে নির্মিত ন্ুতরাং তিনটা গুণের সাম্যাবস্থারূপ 
অব্যক্তাবস্থাই ইহার স্বরূপ । 

, গইহাঁদের কার্য করিবার অর্থ কি? ইহারা কি নিজপ্রয়োজনে 
কার্ধ্য করে অথবা পরপ্রয়োজনে কার্ধ্য করে? ইহারা স্বার্থ না পার্থ ? 
প্রকৃতির কার্যে প্রকৃতির নিজের «কোন স্বার্থ নাই। প্রকৃতি পুরুষের, 
প্রয়োজনে” কাধ্য করে। প্রক্কৃতি পুরুষের ভোগের জন্য কাধ্য করে, 
অথকা৷ কী্যদ্বারা পুরুষেত্ব, অপবর্গ বাঁ মুক্তি সাধন করে। প্রকৃতির 

বলর্য্যদ্বারা পুরুষ সুখছঃখ ভোগ করেন কিনব সুখহুঃখের হাত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইয়া অপবর্গ ঘা মোক্ষলাত করেন। প্রকৃতির কার্য্যদারা 
পুরুষ বন্ধও হইতে পারেন এবং মোক্ষও পাইতে পাঁরেন। বদ্ধ হইবার 

জন্যও যেমন প্রকৃতির প্রয়োজন, মোক্ষ পাঁইবার জন্যও সেইরপ প্রকৃতির 
প্রয়োজন। প্রকৃতিকে আমরা ষেরূপভাঁবে কার্ধ্য করাইব প্রতি 
সেইভাবে কার্য করিবে। প্রবৃত্তি পথে যাইতে হইলেও প্রকৃতির, 

সাহায্য আবশ্তক এবং নিবৃত্তি পথে সাধন করিতে হইলেও প্রক্কৃতির 
সাহাব্য আবগ্তক | এইজন্য বল হর--প্রক্ৃতির কাঁধ্য তাহার নিজের 
ব্বার্থে নহে, কিন্তু পরার্থে অর্থাৎ পুরুষপ্রয়ৌোজন সাধনার্থ। : এইরূপ 

প্রকৃতি অর্থাৎ দৃশ্য, পুরুষের ভোগের নিমিত্তও হয়, আবার অপবর্গ বা 
মোক্ষের নিমিত্তও হয় | 

'বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ববাণি ॥১৯॥ 

বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ এই চারি প্রকারের গুণপর্ব * 
জর্থাৎ ত্রিগুণের সম্মিলিত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা! বা রূপ। 

অবিশেষ গুণপর্ব শব্তন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রপত্মাক্র, রসউন্মাত্র ও 
রন্ধত্মাত্র ; এই পাঁচটা তক্সাত্র হইতে বিশেষ গুণপর্ব, আকাশ) বায়ু; 



৯৫৮ মেয়েদের পাতঞ্জল । 

ন্অগ্নি, জল ও ভূমি উৎপন্ন হুইয়াছে এবং অুবিশেষ ..গুণপুর্ঝ... জুন্মিত। 

'হুইতে বিশেষ গুণপর্ব শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহবা! ও স্ৰাণ এই পাঁচটা 
জ্ঞানেক্্রির এবং বাক্, পাণি, পাঁদ, পাধু ও উপস্থ এই পাঁচটা কর্খেন্দির 

এবং এই জ্ঞানেন্দ্রির ও কর্খেন্দ্িয়ের অধিপতি মন, এই এগারটী করণবর্গ 
উৎপন্ন হইয়াছে । স্থৃতরাং অবিশেষ গুপপর্ব হইল ছয়টী অর্থাৎ 

পঞ্চতন্মীত্র ও অস্মিতা এবং বিশেষ হইল যৌড়শটী অর্থাৎ পঞ্চ ভূত, পঞ্চ 
জ্ঞানেন্ত্রিয। পঞ্চ করন্মেন্্রির ও মন। এই ছয়টী অবিশেষ আবার 
এলিঙ্গমাত্র মহত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইরাছে। আবার এই লিঙ্গম'ত্র 

ম্মহত্তত্ব, অলিঙ্গ প্রকৃতি বা অব্যক্ত প্রক্কতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
প্রক্কৃতির অপর নাম প্রধান। এই অব্যক্ত প্রকৃতি কোন কিছু হইতে 
উৎপন্ন হয় নাই। ইহা! অনাদি । এইটা প্রকৃতির চরম ুক্্সাবস্থা | 

এইস্থানে তিনটা গুণের কোন কার্য হয় না। এখানে ইহারা সাম্যাবস্থায় 
থাকে, এই কারণে প্রকৃতি অব্যক্ত অর্থাৎ অপ্রকাশিত। ছয় অবিশেষ, 
যৌড়শ বিশেষ, এক লিঙ্গমীত্র মহুত্বন্ব ও এক প্রধান এই . সর্ববসমেত 
চতুব্বিংশতিসংখ্যক প্ররুতির গুণপর্ব্ব| ইহারা সকলেই তিনটা গুণের 
"মিশ্রণে নিম্মিত। প্রক্কতির সমস্ত দ্রব্যই তিনটা গুণের মিশ্রণে উৎপল 
হইর়াছে। একটী গুণ বা ছুইটী গুণের দ্বারা কিছুই হয় নাই, 
যেখানেই দেখিবে, তিনটা গুণই দেখিতে পাইবে। 

কারণ হইতে কার্য্ের উৎপত্তি হয়। অব্যক্ত কারণ, ইহাঞ় কাঁধ্য 
মহত্ত্ব; «আবার মহত্ত্ব কীরণ, ইহার কাব্য অন্মিতা ;" আবার অস্মিতা 

কারণ, ইহার কার্ধা পঞ্চতন্মীত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়; আবার পঞ্চতন্মাত্র 
কারণ, ইহাদের কার্য পঞ্চভূত। পঞ্চভৃতই শেষ কাধ্য। পঞ্চভূতই 
সথ্টির শেষ স্থলাংশ। পঞ্চতৃত হইতে আর কোৰ কাধ্য উৎপন্ন ভর 
নাই। “এইরপে প্রক্কৃতির অন্থুলোম পরিণামে সৃষ্টিপরক্রিযা হয়। আবার 
'প্রন্কতিলস “প্রজিলো পরিণামে গ্রলর সাধিত হয় অর্থধৎ কাধ্য কারণে 
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লীন হয়! যেমন পঞ্চভূত পঞ্চতন্মীত্রে, পঞ্চতন্মীত্র ও যোড়শোন্ত্রয 
অশ্মিতাতে, অশ্মিতা মহত্তত্বে এবং মহত্বত্ব প্রকৃতিতে লীন হইয়া প্রলর 
উৎ্জাদন করে । 

, “পঞ্চভ্বুত যথা» ক্ষিতি, অপঃ তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। স্থল মাঁটা, 
পাথর, ও কাঠ প্রভৃতি ক্ষিতির অংশ,। আমাদের শরীরের হাড় ও মাংস 
প্র্টতি ক্ষিতির অংশ। জল অপের অংশ। আমাদের শরীরের রক্ত 

*ও বূসভাগী অপের অংশ, তেজ ও উষ্ণতা প্রভৃতি তেজের অংশ । 
অরনাঁদের শরীরের উষ্ণতা তেজের অংশ । অগ্নির উষ্ণতা তেজের 
অংশ | মরুৎ অর্থ বারু। আমাদের শরীরের মধ্যে বায়ু আছে। 

স্থলে ফুস্ফুসের মধ্যে ও উদরে অন্ত্রধ্যে বায়ু আছে। ব্যোম অর্থাৎ 
আক্কীশ। আমাদের শরীরে আকাশের অংশ আছে, যেমন মুখগহ্বর, 

নাসিকাগহ্বর প্রভভতিতে । এই হেতু জানা যায় খে ব্রন্গাণ্ডে যাহা 

কিছু আছে, তাহার সমুদয় আমাদের শরীরে আছে। ব্রহ্দাণ্ডে এমন 

কোন দ্রব্য নাই, যাহ! আমাদের শরীরে নাই। আমাদের শরীরের 
মাংস ও হাঁড়কে ক্ষিতি বলি। বাস্তবিকই ইহারা! মাটী-_কেনন ইহার! 
সটী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার মৃত্যুর পর মাঁটীতেই মিশাইয়া 

যাইবে । মাঁটা হইতে চাল, ভাল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। চাল ও ডাল 
_মাঁটার রূপান্তর মাত্র। তাহারা মাঁটা ভিন্ন আর কিছু নয় কেবল 
রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার চাল ডাল খাইয়া আমাদের শরীরে 
মাংসবৃদধি হয়। “অতএব মাংস, চাল ও ডালের রূপাস্তর মান্র। এই 
হেতু মাংসও যে বস্তু, চীলডালও সেই বস্তু, কেবল রূপান্তর প্রাপ্ত 
হইয়াছে। জগতে কৌন দ্রব্যের সম্পূর্ণ লয় নাই। কোন দ্রব্যেরই লর 
হত্সনা। কেবল আ্রক রূপ হইতে অন্ত রূপ গ্রহণ করে। মাটী, চাল ও 
'ডালের রূপ গ্রহণ করে; আবার চাল ও ভাল, মাংসের রূপ গ্রহণ 
করে ;. আবার মাংস, যাঁটার রূপ গ্রহণ করে| এইপ্রকারে পদার্থনকল ' 
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ক্রমান্বয়ে এক রূপ ত্যাগ করিয়া অন্ত রূপ গ্রহণ করিতেছে। মানুষ 

মরিয়া গেলে মাঁটীতে পু*তিয়া ফেলিলে, মানুষের হাড় মাংস পচিয়া 
মাঁটী হইয়া! যায়! সেই মাটীতে ধান, ডাল বা অন্ত কোন "্শন্ 
রোপিত হইলে, সেই রূপাস্তরিত মাঁটী হইতে আবার চাঁলডাল 
উৎপন্ন হয়। সেই চাল ও ডাল মানুষে খাইলে, মানুষের শরীর 
তৈয়ারী হয়। গরুতে খাইলে গরুর শরীর তৈরারী হয়। কুকুরে 
খাইলে কুকুরের শরীর তৈয়ারী হয়।, অতএব তৌমাঁর শরীরের 
মাংসদ্বারা কুকুর বিড়ালের শরীর নির্মিত হইতে পারে এবং 
কুকুর বিড়ালের মাংসদবারাও তোমার শরীর নিশ্মিত হইতে পারে । 
আজ তোমার শরীরে যে মাংস আছে, কাল সেই মাংস কুকুর. 
বিড়ালের শরীরে যাইতে পারে এবং আজ কুকুরের শরীরে যে মাংস 
আছে কাল তোমার শররীরেও সেই মাংস প্রবেশ করিতে পারে। 
অতএব পৃথিবীর সমুদয় শরীরই এক ক্ষিতি ভিন্ন অন্য কিছু নর । 
সমুদয় শরীরই এক ভিন্ন ছুই নয়। অতএব শরীরের জন্য অহঙ্কীর করিও 
না। এইরূপ বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পাঁরিব যে, পৃথিবীর 
জলময় অংশ সমুদযই এক ভিন্ন ছুই নয়। আজ এ কুকুর বাহ 

প্রত্ীব করিল, তাহা মাঁটীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং মাঁটী হইতে 
তাহার জলীয়াংশ সুধ্যকিরণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়। আকাশে উঠিয়। মেঘরূপে 

পরিণত হইল, তৎপরে সেই মেঘ হইতে বারিবর্ষণ হইয়! তোমার 
পিপাসা* নিবারণ করিল। অতএব তুমি প্রতি মুহুর্তে কুকুর ও বিড়ালের, 

প্রত্বীব পাঁন করিতেছ। অতএব তোমার অহঙ্কার কেন? এইপ্রকার 
বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারিব ষে, জগতের সমুদয় তেজ এক 

ভিন্ন ছুই নয়। তোমার শরীরের উষ্ণতা, কুকুক্ধের শরীরের উষ্ণতা, 
বায উদ, জলের উফতা' কূর্যের উফতা, ও অনি উ্ণত! সকলই 
এক উ্ভা, ছুই: নয়। এইরূপ মক্কৎ এবং ব্যোমও একভিন্ন ছুই নন | 
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অতএব ব্রহ্মাণ্ডে একত্ব ভিন্ন দ্বিত্ব নাই। ভ্রীস্তিতে ছুই বলিয়! বোধ 
হয়| ভ্রান্তি চলিয়! গেলে, এক বোধ হইবে । এইরূপে আমরা বুঝিতে 

পাঞ্জি যে, জগতের সমুদয় স্থুলভূত যাহা লৌকিক দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন 

ৰোব হুইতছে, তাহা? এক ব্যতীত ছুই নয়। ব্যষ্টি বুদ্ধিতে ভিন্ন 
দর্শন সমষ্টি বুদ্ধিতে একদর্শন । এই*সমষ্টি স্থলভূতের নীম বিরাট পুরুষ । 

বেমন ভিন্ন ভিন্ন ব্যষ্টি স্থুলভূত নাই একমাত্র সমষ্টি বিরাট পুরুষই 
বশ্তনান, 'তেমনই ভিন্ন ভিনন্যষ্টি নুস্্রদেহও নাই একমাত্র সমষ্টি কুত্রাস্মা 
বাঁণভি্রিণ্যগর্ভই বর্তমীন। আমার মধ্যে যে মন, তৌমার মধ্যে যে 
মন, এ কুকুরের মধ্যে যে মন, এ গাঁছের মধ্যে যে মন, আমরা! লৌকিক 
দৃষ্টিতে এ সকল মনকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়। বৌধ করি ; কিন্ত পারমাধিক 
দৃষ্টিতে এই সমৃদ্্র ব্যষ্টি মন এক সমষ্টি মনের অংশমাত্র | একমাত্র 
মহামনই, বর্তমান, অন্ত মন নাই। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দর্শনেন্দরিয় 
বা শ্রবণোক্জ্রয়্ প্রভৃতি নাই ! জমুদর ব্রঙ্গাণ্ডে একমাত্র দর্শনেন্িয় | 

আমখদের .দর্শনেক্দির তাহীরই অংশ । েইরূপ সমুদয় ব্রক্মাণ্ডে এক- 

মাত্র শ্রবণেক্রিয়, আমীদের শ্রবণেক্ত্রির তাঁহীরই অংশমীত্র। যেমন 

ভ্তসকল এক, তেমনি তন্নাত্রসকলও এক ৷ ভূতবর্গ সত্য নয়, 

তন্মসত্রই সত্য। কারণ ভূতবর্গ তন্মাত্র হইতে প্রকীশিত হইয়াছে । 

যেমন তন্মীত্র সমুদয় এক, তেমনই অস্মিতা সমুদযর়ও এক। তন্মাত্র 
'অত্য নক অশ্মিতাই সত্য! কারণ তন্মীত্র অস্মিতাতে লয় পার । যেমন 

সমুদয় অন্মিতা এক, তেমনই সমুদয় মহত্ত্ব এক | অন্মিতা মহস্তত্বে লীন 

য় সুতরাং অস্মিত মিথ্যা _একমীত্র মহত্তত্বই সত্য । আবার মহত্তত্বও 
অলিঙ্গ অব্যক্তে লীন হয়; স্ৃতরাং মহতত্বও মিথ্যা-_একমাত্র অব্যক্তই 
সন্ত | অব্যক্ত অন্ির্বচনীয়, কারণ তাহা। বাক্য দ্বার বল। রন 

* আমাদের করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ | . বাহকরণ ও ক্কাত্যস্তরকরণ 

বা' অন্তঃকরণ । করণ অর্থাৎ যে যন্ত্র সাহায্যে আমরা কোন কাধ্য 
১১ 
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করি, যাহ] দ্বার। করা যীয় তাহাকে করণ কছে। করণ-_“আমি” 

নহি। করণ আমার যন্্র। করণ স্থখছুংখ ভোগ করে না। ভোগ 

করি “আমি”। বাটালী ছুতার মিন্ত্রীর করণ, করাত ছুতার শ্িস্ত্রী্ 
করণ। ছুতার মিল্ত্রী সেই বাটালী ও করাত সাহায্যে ্রান্ঠ কর্তন 
করে; সুতরাং বাটালী বা করাত ছুভার মিস্ত্রী নহে । ইহার! তাহার 
যন্তর। সেইরূপ ইন্দ্রিয় “আমি” নহি। ইন্দ্রিয় আমার যন্ত্র]! আমি 
চক্ষুরূপ যন্সবারা দৃশ্ত বিষয়ের রূপ দর্শন করি;“এইজন্য চক্ষুকে ' দর্শনৈক্দিয় 

বলে। আমি কর্ণরপ হন্ত্দ্বারা শব্দবিষয়ের জ্ঞান আহরণ করি, সেই- 
জন্য কর্ণকে শ্রবণেন্ত্রিয় বলে। এইরূপ নাসিকা দ্রাণেক্তিয়। জিহ্বা 

রসনেক্দ্রিয় ও ত্বকৃ স্পর্শেন্ির। সেইরূপ বক্, পাণি, পাঁদ, পায়ু ও 

উপস্থ পাঁচটা কর্সেন্রির। এই ইন্দ্রিয় আবার ছুই প্রকার, স্থল ও 
সুক্ষ | মৃত্যুর পর স্থূল ইন্দ্রিয় পড়িয়' থাকে কিন্ত সুক্ষ ইন্দ্রিয় প্রাণীদির 
সহিত দেহত্যাগ করিরা চলিরা যাঁয়। জাগ্রৎ অবস্থায় স্থুল ইক্জিয়ের 
কাধ্য হয়। স্বপ্রীবস্থায় স্থূল ইন্দ্রিয় নিষ্ষন্্া হইয়৷ জড়ভাবে পড়িয়া 
থাকে । স্বপ্লাবস্থায় কেবল সুক্ষ ইন্দ্রিয়ের কাঁধ্য হয়। আবার স্ুযুক্তি 
অবস্থায় স্থল বা! সুল্স কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্ধ্য হয় না। স্থুলভূতদ্বাসী। 
স্থল ইন্জ্িয় ও সুল্সভৃতদ্বারা হুমম ইন্দ্রির নির্মিত হইয়াছে। মন আর 
একটী শু্ষ্স ইন্দ্রির। এই এগারটা ইন্দ্রিয় অশ্মিতা হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে। এই তন্মাত্রও অন্মিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। “ . 
অন্মিতা বা অহভ্ভাব বা “আমিভাবগ। ইহাণক্ষে অহঙ্কীর বা 

অভিমানও বলা হয়। ভ্রষ্টাী ও দৃশ্টের সংযোগ হইতে এরই অশ্মিতার 
উৎপত্তি | ভ্রষ্টা ও দৃক্ঠের সংযোগ না হইলে, অভিমানও হয় না। দুষ্ট ও 
দৃশ্ের “সংযোগ অর্থাৎ দৃশ্ঠ বস্ততঃ স্বতন্ত্র হইলেও দ্রষ্টী মনে কয়েন 
ধে "আমিই দৃশ্বট | আমি ভ্রষ্টী নহি. দৃশ্তের কার্ধ্য আমার কাঁর্ধ্য |” 
এই প্রকায়ে ডরষ্টা দৃশ্টের উপর অভিযান করেন। এই প্রকারে গভিম্ণান 
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উৎপন্ন হয়। বিষয়ে আসক্তি থাকিলেই এইরূপ অভিমান হয় । দ্রষ্ট 
বিষয়ভোগ করিবার জন্য দৃশ্তের উপর অভিমান করেন। এই আসক্তি 
ত্যাখগঞ্হইলেই অর্থাৎ বিষয়বৈরাগ্য হইলেই দৃশ্তের উপর দ্রষ্টীর অভি- 
আন ত্যাগ হয়। এই অস্মিতা মহত্তন্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং 
,অস্মিতী মহত্বত্ে লীন হয়। ট 

মহন্তক। “আছি” এইরূপ বোধমাত্র মহত্তত্ব। সুষুপ্তির অব্যবহিত 
পরে জাগরিত হইবার সময় প্রথম বোধ ভাঁসে, তাহাই মহত্ত্ব 
সর্ধপ্রথিম “আছি” এই বৌধমাত্র হর। : তংপরে “আমি আছি” এই 
বোধ হয় |. “আমি আছিস শুদ্ধবৌধ নভে, ইহা অশ্মিতা বোধ । এই 

যহত্তত্ব হইতে অস্মিতা বেধ হয় এবং অন্মিতাঁ এই মহত্বত্বে লীন হয়। 
্রক্লুতির উল্লিখিত চতুর্ব্বিংশতি তত্বের প্রকৃষ্ট জ্ঞান হইলে, তংপরে 

দষ্টার, স্বরূপ জ্ঞান হয়। এই চতুর্ব্িংশতি তত্ব যে দ্রষ্টী হইতে পৃথক্, 
তখন. ভ্রষ্টাী তাহা বুঝিতে সক্ষম হন। এইজন্য তত্বজ্ঞান হওয়া বিশেষ 
'আবশ্তক। তত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলে, যোগী ইচ্ছামাত্রেই দেহকে আপন 
হের ন্তাঁয় পৃথক বলিয়। অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন । 

বি 
(লি 

দ্েষ্ট দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥ ২০ ॥ 

: জ্টপুরুষ দৃশিমাত্র অর্থাৎ সাক্ষিমাত্র, তীহীর অন্ত কোন গুণ 
নাই। ত্তিনি মাত্র দর্শন করেন। এই দর্শন দ্বারা তাহার কেনিরূপ 
বিকার ব৷ পরিণীম হয় না। তিনি অবিকারী, জ্ঞাতী ও অপরিণীমী 3 
'কিন্তু বুদ্ধি বিকারী, জ্ঞাতা ও পরিণামী। তিনি “চিৎস্বরূপ*$.তিনি 

“স্ববৌধ”. মাত্র । অহী কাহারও সাহায্য. বিনা যে. বোধ (তাই 
স্থ্বোধ। কিন্তু বুদ্ধি স্ববৌধ নহে, কীরণ চৈতন্যের আভার্স ব্যতীত 
বুদ্ধির বোধ উৎপন্ন হয় না। বুদ্ধি জড়, চৈতন্যের আভা পাইয়া 



॥ 
২১৩৬৪ মেয়েদের পাতঙ্জল। 

$ 

7 চেতনবৎ হর, তখন বুদ্ধির বোধ উৎপন্ন হয়। টিতন্য বুদ্ধির মধ্যে 
প্রবেশ করির' বুদ্ধির জড়ত্ব বিনাশ করেন। তখন বুদ্ধি চৈতন্যমত 
হইর] বার। বেমন অগ্নি লৌহে প্রবিষ্ট হইলে, লৌহ অগ্থিরগ ন্যার 
হইয়া যায়, তখন লৌহদ্বারা হস্ত দগ্ধ হয় তেমনই চৈতন্য নিচজর 

অবিকারিত্ব ও অপরিণামিত্থ বিশ্বদ্ত হইয়া, ভ্রমবশতঃ আপনাকে বিকারী 
ও পরিণীমী মনে করেন । ইহাঁকেই পপ্রত্যয়ানুপস্ঠ” বলে। দ্রষ্টা 

তখন নিজে শুদ্ধ দরষ্টা, একণা ভূলিয়্ঠীন | তখন দ্রপ্তার আত্ম- 

বিস্বৃতি হর ! এই আত্মবিস্বতিই বন্ধন, আর আতস্থতিই মুক্তি দ্রষ্ট 
বখন দ্রষ্ট স্বরূপে থাকেন, তখন তিনি মুক্ত আর যখন স্বরূপত্রষ্ট 
হইরা বুদ্ধি হইফা বান, তখন তিনি বদ্ধ।, এইরূপ কেন হর ? ভ্রষ্টার 

আত্মবিস্ক্তি হর কেন? তিনি নিজের স্বরূপ ভূলির1 বুদ্ধিকে, আমি 

বলেন কেন? অবিবেক বা অজ্ঞতাবশতঃ ইহা হর়। বিবেক বা 

জ্ঞান হইলে এই ভ্রান্তি দূর হয়। পুরুষ শুদ্ধ হইলেও তিনি প্রত্যর়ান্- 
পশ্য দ্বারা বন্ধ 5ন। এখানে বুদ্ধিই পুরুষের প্রত্যর বা দৃশ্য বাঁ বৃত্তি! 
পুরুষ বৃদ্ধির সহিত একভাবাপন্ন হন | পুরুষ দর্শন করেন যেন তিনিই 
বুদ্ধি। পুরুব বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন প্রত্যর সকলকে অন্ুদর্শন কক্তরন, 

তাই তাহাকে “প্রায়ান্ুপশ্ঠ” বলে। এইরূপে বুদ্ধির সহিত একতা 

অনুভব করিয়া তিনি বুদ্ধির সুখে ও ভুঃখে, সুখী ও ছুঃখী হন » প্রকৃত 

পক্ষে তাহার মধো সুখছ্ুঃখ নাই | তিনি শুদ্ধ ও মুক্ত | 

রা 

তদর্থ এব দৃশ্যাস্তাত্সা ॥ ২১ ॥ 

গুকুম্মর অর্থই অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজনই-পুরুষের ভোগ ও 
অপবর্গইন্দৃপ্ঠের আত্মা বা স্বরূপ । ' 

পুরুষেঘ্ প্রয়োজন যার নাম, দৃষশ্ঠের ম্বরূপঙ তাহাই। পুক্রষের 
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ভোৌগের জন্য পুরুষ দৃশ্ঠ দর্শন করেন অথবা অপবর্থের জঙ্য দৃশথা দর্শন 
করেন। পুরুষ দর্শন করিলেই দৃশ্ত থাকে, আর পুরুব দর্শন না করিলে 
দৃশ্মওঞ্ীকে না । অতএব দৃশ্তঠের অস্তিত্ব পুরুবের দর্শনের উপর নির্ভর 
করিতেছে 1, পুরুষের দর্শন অর্থাৎ পুরুষের ভোগ বা অপবর্গ। অতএব 

পুরুষের ভোগ বা অপবর্গই দৃণ্যের গ্লাত্মা অর্থাৎ পুরুনের ভোগ বা 
_অপবর্গের জবাই দৃশ্য বর্তমান আছে; দৃশ্ঠের নিজের ভোগের জন্ত 
নহে।. 'দৃশ্ত, নিজে ভোগ “ক্ষরে না। পুরুষের ভোগের জন্তই দৃশ্য । 
দৃণ্য শরার্থ অর্থাৎ পুরুষের অর্থ বাঁ প্রয়োজন সাধন করে আর পুরুষ 

'স্বা্থ। পুরুষ নিজের ভোগজন্ত দৃশ্ত উৎপন্ন করেন। অতএব পুরুষের 
অর্থই দৃশ্তের স্থ্রূপ। দৃশ্ঠ ও পুরুঘার্থ এক ! যেখানে পুরুষার্থ নাই 
সেখানে দৃশ্যও নাই। 

পুরুষের ভোগ করিবার যোগ্যতা ভাঁছে এবং প্রকৃতির ভোগ 

দিবার যোগ্যতী 'আছে। পুরুব যেমন “ভাগ করিবার জন্য লালারিত, 

প্রকৃতি তেমনই ভোগ দিবার জন্য লালারেত। প্রক্কতি রূপের হাট 

বসাইরাছেন, পুরুষের ভোগের জন্য। প্ররুতি নিজে রূপ ভোগ করেন 

নী& রূপ, নিজে দ্ূপ ভোগ করে না, তাহা! অপরে ভোগ করে। 

প্রকৃতির বত কিছু চেষ্টা সব পুরুষের জন্য, নিজের জন্য নহে । তাই 

ন্সনস্তরূপবতী প্রকৃতি ক্ষণে ক্ষণে রূপ পন্িবর্তন করিয়া পুরুষের 

মনোমত "বেশ ধারণ করিরা-_ পুরুষের সম্বথে নৃত্য করিতেছেন শর 
অজ্ঞান নর সেই প্রকৃতি সত্তীকে চিনিতে লা! পারিয়া, তাহার্সহিত 
মিলিত হইয়া! পাশবিক ভোগে মন্ত হইতেছে, কিন্তু ঘিনি জ্ঞানী তিনি 

_প্রক্কৃতির স্বভাব বুঝতে পাঁরিরাছেন এবং ্তজ্জন্ত তীহার রূপে মুষ্ধ 

না হইয়া, তীহার অনন্ত মুত্তির অনস্ত লীল! দশন করিতেছে [₹ মাত্র 

স্রক্ষিস্বূপে দর্শন করিতেছেন, লীলার -মাসন্ত হুইয়। মুগ্ধ ছন 
ন1।* প্রকৃতি কি কেবল রূপের ভোগ দিয়াই ক্ষান্ত ছইক্সাছেন ? 



১৬৬ মেয়েদের পাঁতঞ্জল | 

না তাহা নহে । প্রকৃতি যেমন একদিকে রূপের হুট বসাইরাছেন, 

অন্যদিকে তেমনই রলের হাট বসাইরাছেন- মিষ্ট, তিক্ত যাহ! চাহিবে, 
তাহাই পাইবে! আবার অন্স্থানে গন্ধদ্রব্যের হাট বসাইন্কানেন, 
তৌমীর যাহা! অভিরুচি তাহাই ভোগ কর। আবার অপর -স্থানে 
নানাপ্রকীর শবের হাট বসাইন্ভাছেন, তুমি প্রাণ ভরির1 শব্দ শ্রবণ 
কর। আবার অপর স্থানে কমনীয় ম্পর্শন্ুখ দান করিতৈছেন তাহাও. 

তুমি ইচ্ছামত অনুভব কর। বদি রূপ্»নীস, গন্ধ ও শব্দে তোমার 
আশা পূর্ণ না হইয়া থাকে, তাহাহইলে, প্রকৃতিকে আলিঙ্গন কর 
স্পর্শনুখও পাঁইবে। প্রকৃতির ভাগারে খত কিছু আছে আজ সব 
তোমার সম্মুখে ধরিয়া আনিরা দ্রিতেছেন | তোমার. বাহু ইচ্ছা গ্রহণ 
কর। প্রকৃতির হৃদয়ের সর্বস্ধধন আজ তোমার নিকট উপস্থিত 

হইয়াছে তোমার ভোগের জন্য । ইহাতে প্রর্কৃতির কোনও স্বার্থ নাই: 
তুমি যদি পণ্ড হও, তাহাহইলে, পাশবিক ভোগে মত্ত হও- প্রকৃতি 

তোমাকে নিরস্ত করিবেন না। তুমি যদি দেবতা হও, তাহাহইলে, 
দেবভাবে ভোগ কর, তাহাও প্রকৃতি নিবারণ করিবেন না। পণ্ু- 
ভাবে ভৌগ কর- পুনঃ পুনঃ সংসারে নিপতিত হইরা যন্ত্রণা ভ্রোগ 
করিবে, আঁর দেবভাবে ভোগ কর-_সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে! 

তুমি পুরুষ- নিজে কি তাহা জান-_-আর প্রকৃতিকে চিনিতে শিক্ষা 

কর- মুক্ত হইবে; আর আত্মবিস্থত হইয়া মুগ্ধচিন্তে গণ্তর ন্তার 
ভোগে আসক্ত হও-_পশ্তর ন্যায় যন্ত্রণার পর যন্ত্রণ। পাইবে । প্রবৃভভি 

মার্গ ত্যাগ কর। নিবৃত্তি মার্গ গ্রহণ কর। ইন্জ্রির চরিতার্থত1 ত্যাগ 

কর। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে শিখ | অষ্টার্স যৌগ অবলম্বন কর, মুক্ত 

হইবে |. 
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কৃতার্থং প্রতিনষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ ॥ ২২ 

ক্ুতার্থ পুরুষের নিকট দৃশ্য নষ্ট হইলেও, অকৃতার্থ পুরুষের নিকট 
তাঁহ] নষ্ট হয় না। 

* জর্ধজীবে যখন একই চৈতন্যের, অধিষ্ঠীন, তখন রি জীব মুক্ত 

হইলেই সর্বজীবের মুক্তি পীওয়! উচিত। তাহ কেন হয় ন! 

* সর্জীবের চৈতন্য অংশ বদিও এক কিন্ত উপাঁধি অংশ এক নয়, 
এই০হেু একজন কৃতার্থ হইলে সকলে কৃতার্থ হয় না| জীব নিজ্রে 

সংস্কীরানুযারী কার্য কনে ও তংফল প্রীপ্ত হয়। স্কল জীবের 

সংস্কার তুল্য নয় এইজন্য সকল জীব সমান ফল পার না। কাহারও 

সং সংস্কার, কাহারও অসৎ সংস্কীর, কাহারও প্রবৃত্ভি'সংস্কীর, কাহারও 

নিবৃত্তি সংস্কার, কাহারও সান্তিক ভাব, কাহারও রাজসিক ভাব আর 

কাহীরও বা তামসিক ভীব | কানাঁরগ€ সাধনের উদ্ভম উত্তম, কাহারও 

মপ্যম এবং কাহারও বাঁ অধম। এই সকল কারণে সাধারণতঃ একটা 
জীব কৃৃতার্থ হইলে সকল জীবুগুি়াথ হর না| বেমন একজাতীর দীপ- 

শিখা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাচেক্্বধ্য দির। ভিন্ন ভিন্ন রং প্রকাশ করে 

সেইরূপ একই চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন আবরণের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া 
ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ করেন] একই সভামধ্যে যেমন শত লোক 

বৃত্যগীতঙ্দি দেখিতে গিয়া, কেহ বাঁ নর্তকীর নৃত্যে মৌহিত হয়, 
কেহ বা! তাহার স্ুমিষ্টস্বরে মোহিত হয়, আবার কেহ বা তাহার 
বেশভূষায় মোহিত হয়; তেমনি এই জগৎ রঙ্গমঞ্চে জীব ভিন্ন ভিন্ন 
সংস্কার ও ভাব লইয়া লীল! করিতেছে, এই হেতু একটা জীব ক্কতার্থ 
হইলে, সকলে একসুন্গে কৃতার্থ হইতে পারে না। 



৯৮ মেরেদের পীতঙ্জল। | রঃ 

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্িহেতুঃ সংযোগঃ ॥ ২৩ ॥ 

স্বশক্তি ও ন্বামিশক্তি এই উভয় শক্তির ম্বরূপ উপলব্ধির «হেন 
সংযোগ । ও 

স্বশক্তির স্বরূপ অর্থাৎ 'অচেতন জড় প্রকৃতির যে ভোগ্যবিষয় 
হইবার যোগ্যতা, তাহাই তীহার স্বরূপ এবং স্বামিশক্তির স্বরূপ অর্থাৎ 
বিশুদ্ধ চৈতন্যন্বরূপ পুরুষের যে ভোগ করিবার যোগ্যতা আছে, তাহাই 
তীহার স্বরূপ। .এই উভরের স্বরূপ যখন সংযুক্ত হয় অর্থাৎ ভোগ) ও 
ভোক্তভীবে অবস্থান করে তখন তাহাকে সংযোগ বলে। পুরুষ ও 

প্রক্কতির পরস্পর এইরূপ ভোগ্য ও ভৌক্কভীবে উপলব্ধির কারণ-__ 

তাহাদের সংবোগ। সংযোগ না হইলে এইরূপ ভোগ্য ও ভোকৃভাব 
হয়না। 

পুরুষ ও প্রক্কৃতির সংযোগ কি পদার্থগত সংযোগ ? না, ইহা পদার্থ 
গত সংযোগ নহে । জলের সহিত জলের বা তৈলের সহিত তৈলের 

পদার্থগত সংযোগ হর কারণ এস্থলে উভয় পদার্থই একজাতীয়। কিন্ত 
পুরুষ চেতন ও প্রকৃতি অচেতন, 'ইহাদের পদার্থগত সংযোগ হইতে 
পারে না| তাহাহইলে, ইহাদের সংযৌগ কোন্ভাবে হয়? ইহাদের 
পদার্থগত সংবোগ হর না বটে কিন্ত ভাবের মিলন হয় ও ভাবের বিশ্লেষ 

হয়। এইরূপে ভাবের মিলনে ভোগ ও ভাবের বিশ্লেষে অপবর্ণ সাধিত 
হয়] পুরুষ যখন ভোক্ুভীবের পরিচরে দৃশ্যের শ্রতি আগ্রহ সহ- 

কারে মিলিত হন তখন তাহার ভোগ বা সংসারাবস্থা, আর যখন 

ভোগের অবসানে ভোগের 'অসারত। বুঝিতে পারিয়া প্রকৃতির সংসর্গ 

ত্যাগ করেন তখন তাহার মুক্তির অবস্থা । পুনুয় "স্বভাবের অধীন 

ননু, তিনি। স্বাধীন। প্রক্তি শ্বত্তঃবের অধীন | পুরুষ ভোগের ইচ্ছা 
করিয়া যখন, প্রকৃতির সংসর্গ করেন, তখন প্রকৃতিকে বাধ্য হইয়া 

স্পা 
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"পুরুষের ভোক্তীভীবের অভাব পুরণ করিতে হয়। প্রকৃতি তাহার 

সম্পত্তি পুরুষকে না দির]! থাকিতে পারেন না। পুরুষ ইচ্ছামত এই 
ভেঞ্টা ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে পারেন এবং নাও পারেন। জ্ুবিদ্ধা 
বুমুনাইতএই.. সংবোগ্ের..হেতু। জীবের মধ্যে যে অবিগ্যা বাসনা 
"সংস্কাররূপে বর্তমীন আছে তাহাই উদ্ধদ্ধ হুইম্ম! এইরূপ পুরুষ প্রক্কৃতির 
মিলন ঘটাইর! দের | 

তশ্য হেতুরবিদ্যা,॥ ২৪ ॥ 

অধিগ্ভাই তাহার হেতু অর্থাৎ অবিগ্ভাই পুরুষপ্রক্কতিসংষৌগের 

হেতু। 

"অবিগ্ভা। যাহা বে বস্ত নহে তাহীকে সেই বন্ত বলিয়া জানা । 

এরীরকে আত্মা বলির! জানী। দুঃখের বস্তকে স্থুখের বস্ত বলির! 

জানা। এইরূপ বিপরীত জ্ঞান বা বিপর্য্যর জ্ঞানকে ঝা অজ্ঞানকে 

অবিস্ভা বলে। বিদ্য1 দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানদবারা এই অবিগ্া নষ্ট হুর । 

যুতদিন ভ্রাস্তিজ্ঞান থাকিবে, যতদিন অবিবেক থাকিবে, ততদিন 

পুরুষ প্রকৃতির এই সংযোগ হুইবে। বিবেক হইলে, এই ভ্রীস্তি নষ্ট 

হর, তখন এইরূপ সংবৌগ হর ন! এবং পুরুবও মুক্ত হন । 

তদভাবাৎ সংবোগাভাবে হানং তদ্দশেঃ কৈবল্যমৃ। ২৫ ॥ 
তাহার অর্থাৎ সেই অবিদ্যার অভাব হইতে সংযোগাঁভাব হুর | 

এবং সেই সংযৌগেত্র অভাবকে “হন” বলে, তাহাই ভ্রষ্তার কৈবল্য | 
হেয় হছুঃখ, হেয়কারণ সংবোগ এবং সংযোগের কারন বি্ঘ ৃ  

এক্ষণে এই অবিষ্ভাকে নষ্ট করিতে পাপ্িলে সংষৌগ ন্ট হইবে এবং, 
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সংযোগের অভাব হইলে হঃখ নষ্ট হইবে! এই অবিগ্ভার অভাঁবকেই 

“হান” বলে। এই “হানই” ভ্রষ্টীর কৈবলা। কৈবলা অর্থে কেবল। 

কেবল ত্রষ্টা মাত্র-_অন্য কিছুই নাই। দুষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ থাকিলে, 
অর্থাৎ যতক্ষণ দ্রষ্টী, বুদ্ধির সহিত একা স্বভাবে মিলিত , থাকেন, 

ততক্ষণ কৈবল্য হয় না। বখন এই একাত্মভীবের 'অভীব হয় অর্থাৎ, 
বখন দ্রষ্টার বুদ্ধ্যাদি দর্শন হয় না, তখন এইরূপ অদর্শনকে হান বা 

কৈবল্য বলে। হা 
যতক্ষণ দেখ। ব্যাপার, জানা ব্যাপার থাকিবে, ততক্ষণ স্*ঘ্ঃেগ 

ব্যাপারও থাকিবে । যতক্ষণ এটা দেখিব, ওট] দেখিব; এটা শুনিব, 
ওট। শুনিব ; এটা খাইব, ওট1 খাইব; এই সকল আসক্তির কার্ধ্য 

থখকিবে, ততক্ষণ সংযৌগও থাকিবে এবং কৈবল্য হইবে না। যখন 

'আঁসক্তিত্যাগ হয় অর্থৎ যখন বৈরাগায হর, তখন দেখিবার আর 

কিছু থাকে না, তখন শুনিবার আর কিছু পাকে না, তখন খাইবার 
আর কিছু থাকে না সুতরাং ভোগস্পুহা লইয়] পুরুষকে আর বুদ্ধির 

প্রতি দর্শন করিতে হর নী | এইরূপ অদর্শন হইলে বৈরাগ্য হয় এবং 

আমরা সমস্ত ছুঃখের হাত হইতে অবাহছতি পাই। এইবপ্র 
কৈবল্যাবস্থা পুরুষের জড় পাধাণবৎ অবস্থা নহে, ইহা জ্ঞানের 

চরমসীমা এবং আনন্দের পরাকান্ঠী। অবিদ্যাঘুক্ত অজ্ঞানীবস্থায় 
বৃঝিবার ও জানিবার আগ্রহ ছিল, এক্ষণে পুর্ণজ্ঞান হওয়াত্বে সমস্ত 

বুঝা ও জানা শেষ হইরাছে, এক্ষণে বুঝিবার এবং জানিবার কিছুই 
অবশিষ্ট নাই; স্থতরাং তাহার জ্ন্য আগ্রহ বা চেষ্টাও নাই | যাহা 

জাঁনিবার তাহা জান হুইয়াছে, যাহ! দেখিবার তাহ দেখা হইয়াছে, 
যাহ] পাইবার তাহা পাওয়া হইয়াছে । জীবাত্মার সকল অভাব পূর্ণ হইয়া, 
জীব এক্সগণে নেশিৰ হইয়াছে । আনন্দের পরাঁকাষ্ঠী প্রাপ্ত হইয়াছে । 
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বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥ 
অবিপ্লব৷ বিবেকখ্যাতি হানের উপার | 

* ঞ অবিপ্লবা অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান রহিত বা অবিবেক রহিত । যে 

কিবেকখ্যাতি শুদ্ধ সত্যজ্ঞানে পূর্ণ, যাহাতে কণীমাত্রও মিথ্যাজ্ঞান নাই 

' তাহাকে অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি রলে। যে জ্ঞানের প্রবাহের মধ্যে 

বিচ্ছেদ নীই, বে জ্ঞানপ্রবাহ নিরন্তর একভাবে বিচ্ছেদশূন্য অবস্থায় 
' বর্তফান,,যে জ্ঞানপ্রবাহ্ণ কোনরূপ সন্দেহ বা অন্ত কিছু দ্বারা ভগ্ন না 
হষ্টারী, তৈলধারার হ্ঠার বিচ্ছেদরহিত স্চাহীকে অবিপ্রব বলে। আর, 

বিবেকখ্যাতি কাহীকে "বলে? প্রথমতঃ আমরা শীস্্ পাঠ করিরা বা 

শ্রীগুরুর উপদেশে বিবেকক্ঞান প্রান্ত হইয়া, তৎপরে তাহা যুক্তিদ্বারা 
চিন্তা করিয়া অর্থাৎ মনন করিরা সম্যক বুঝিবার প্রয়াস পাই। এইরূপ 
মনন করিতে করিতে সেই জ্ঞান অধিকতর দৃঢ় ও স্পষ্ট হয়। তংপরে 

যৌগের অস্টাঙ্গ সাধন করিতে করিতে মেই জ্ঞান ক্রমশঃ আরও 

অধিকতরু স্পষ্ট হয়, এইরূপ করিতে করিতে সন্প্রজ্জাত সমাধি হয়] 

সম্প্রজ্ঞাত সমীধি হইলে অবিদ্ভাকুত দ্্ঠবিষরক মিথ্যাজ্ঞজান আর ৪ 

পায়না! সেই সকল মিপ্যাঞ্জানের বীজ তখন ধবংন হইব যাঁর 

মিথ্যজ্ঞানবীজ ধ্বংস হইলে আমাদের মন হইতে বিবরাসক্তি লোপ 
পার এবং বিষরাঁসক্তি বিনষ্ট হইলে বখন চিত্তে আর বিষরের 

কামন্পশ্রোত প্রবাহিত হর না অর্থাৎ চিত্তে আর কোন বৈষয়িক 
কাঁমনা থাকে "না, তখন চিত্ত সুনির্মল হর়। এই সুনির্জল চিত্তে 
সমাধিটিনিত যে সত্যঙ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিবেকখ্যাতি বলে। 

“বিবেকখ্যাতি হইলে মিথ্যাজ্ঞান দগ্ধবীজবং হর | এইরূপ বিবেক-। 
খ্যাঁতিকে “অবিষ্লন্বা বিবেকথ্যাতি” বলে। এই অবিষ্লুবা বিবেকখ্যাতি 

হইতেই হান সিদ্ধ হয় এবং হানসিদ্ধি হইলেই কৈবল্য হয় & 
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নি 

তন্ত সপ্ত! প্রাস্ততৃমিঃ প্রজ্ঞা ॥ ২৭ ॥ 

সেই বিবেকথ্যাঁতিলন্ধ যোগীর সপ্তপ্রকার প্রীন্তভূমি প্রজ্ঞা হয়। * * 
প্রাস্তভূমি কাহাকে বলে? প্রীস্ত- প্রকট অস্ত (অবসান) 

হইরাছে যাহার, তাহ প্রান্ত; ভূমি-অবস্থা। অর্থাৎ যিনি প্রজ্ঞার 
টরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহা হইতে আর শ্রেগ্ততর অবস্থা নাই । 
প্রজ্ঞার এইরূপ ভূমি বা অবস্থাকে “প্রীস্তভূমি গুজ্ঞা” বলে। এই প্রজ্ঞা 
সাত প্রকার । তন্মধ্যে প্রথম চারি প্রকারে কম্তব্যের সমাপ্তি এবং 

শেষ তিন প্রকারে চিত্তের চরিতার্ঘতা প্রাপ্তি হয় । 

প্রথম প্রজ্ভীতে বিবর যে সর্ধাবস্থাতেই এবং সকল সমরেই ছুঃখপ্রদ 
ইহার সম্যক্ জ্ঞান হর এবং সাঁপক বিষরাসক্তি ত্যাগ করির! বৈরাগ্যবান্ 
হন এবং ইন্দ্রির, মন ও বৃদ্ধিকে সংযত করিরা বিষর হইতে নিব 

করেন । 

দ্বিতীর প্রজ্ঞাতে অষ্টাঙ্গষোগসাধনদ্বীর! অবিদ্ভাদি ক্লেণ সকল ক্ষীণ 

হুওয়ীতে, সে সকল বিষয়ে যোগার আর কোন কর্তব্য থাকে না এবং 

ইন্জিয়াদি সংঘম চেষ্টার নিবৃত্তি হয়| ৮ 

তৃতীর প্রজ্ঞান্তে তন্বসাক্ষাৎকার হই, তত্ব বিষয়ে সম্যক্ সত্যজ্ঞান 

পরিস্কুট ভর এবং সে সম্বন্ধে জাঁনিবার বাঁ জিজ্ঞাসা করিবার আর 
কিছুই বাকী থাকে না; সুতরাং তাহার সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয 
এবং নিববোধ সমাধি হইর] হানের সম্যক উপলব্ধি হর | * 

চতুর্থ প্রজ্ঞাতে হানোপার লাভ হওরাতে, সাহার অষ্টাঙগঘুখীগের 
কর্তব্যের শেষ হয়। এইখানে সাধন কাধ্যের অবসান হর়। সাধন" 
করিবার আর কিছু বাকী থাকে না। সাধক সাধন কাধ্য হইতে 
অব্যাহতি পাঁন। এইরূপে চারিপ্রকারের প্রজ্ঞালীভ হইলে, আর 
স্টহাঁকে সাধনক্লার্ধেয ব্যাপৃত থাকিতে হর না । 'অপর তিন প্রকার, 
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প্রজ্ঞা আঁপনা হইতে উৎপন্ন হয় ও সাধক চিত্ত হইতে সম্যক বিচ্ক্ত 
হন। তৎপরে পরবৈরীগ্যের উদয়ে জ্ঞানের চরমসীম। প্রাপ্ত হন। 

*ইকাই প্রাত্তসীম, তৎপরে কৈবল্য 
* পঞ্চম প্রজ্ঞাতে ভোগ ও অপবর্গ নিষ্পন্ন হইয়াছে । ভোগের নিবৃত্তিই 

অপবর্গ। যতক্ষণ ভোগ আছে * ততক্ষণ অপবর্গ নাই। ভোগের 

নিবৃত্তিই অপবর্গ। এখাঁনে সাধকের সর্ধভোগের নিবৃন্তি হইছে 
এবং অপ্রবর্প্রাপ্তি ঘটিয়াঁছে। 

ষষ্ঠ প্রজ্ঞাতে চিত্তের শাশ্বতিক নিরোধ সম্পন্ন হয় । চিত্তের স্পন্দন 
চিরকালের জন্য নিবৃত্ত হর! বেমন পর্বতশৃঙ্গ হইতে প্রস্তরখ গু- 
একবার নিয়ে পতিত হইলে পুনরার আর শৃঙ্সোপরি উঠিতে পারে ন! 

স্রেইরূপ গুণসকল পুর হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনরায় পুরুষে সংযুক্ত 
হয় না 

সপ্তম প্রজ্ঞাতে সাধক সমুদয় গুণসন্বন্ধশূন্য ও কেবলী হন। এই 
প্রকার “কেবলী” কৈবল্য নয়, কিন্তু কৈবল্য প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ চরম 

প্রজ্ঞা । এই কেবলীরূপ চরমপ্রজ্ঞা লয় হইলে পুরুষের কৈবল্য হয় । 

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞীনদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ॥২৮। 

ধোগানুষ্ঠান হুইতে চিত্তের অশুধ্ধিক্ষয় হইলে বিবেকসাক্ষাৎকার 
পর্য্যস্ত ক্রমশঃ জ্ঞানদীপ্তি অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশ হয়। 

' খ্বিবেকসাক্ষাংকার আবশ্তক। বিবেকসাক্ষাৎকার না হইলে 
'জ্ঞুন হইবে না। জ্ঞান না! হইলে, অজ্ঞান যাইবে না। অজ্ঞান 

টুরীভৃত না হইলে/তুমি মানুষ হইবে না। তুমি পঞ্ড থাকি, যাইবে । 
আত্মচৈতন্ত চিরমুক্ত ও শুদ্ধ! তবে কাহার অঙুদ্ধি *ক্ষয্ন করিতে 

হইবে? চিত্তের অশ্ুদ্ধি ক্ষর করিতে হইবে । চিত্তের সংস্কার ক্ষয় 
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হইলেই চিত্তের শুদ্ধি হইল। চিত্তের বাসন! ক্ষয় হইলেই-_-চিত্তশুদ্ধি 

হুইল। এই চিত্তশ্ুদ্ধির জন্ত অষ্টাঙ্গযোগ সাধনা । সাধনদ্বার চিত্তের 
রজঃ ও তমোগুণের ক্ষয় হয় এবং সন্বগুণের বৃদ্ধি হয়। িনিটির 
চিন্তপ্তদ্ধি বলে। 

যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে জ্ঞানদীপ্তি'হয়। জ্ঞান সকলেরই, আছে। 

কাহারও রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা আবৃত আছে আর কাহারও বা 

আবরণহীন হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। অন্ন অল্প জ্ঞান অনেকেরই 

আছে। তাহাদের জ্ঞানের বাঁতি মিটি মিটি জ্বলিতেছে। যতই সীধন্ন 
করিবে, ততই বরজঃ' ও তমোমল নষ্ট হইবে এবং জ্ঞানপ্রদীপ উজ্জল, 

উজ্জ্রলতর ও পরিশেষে উজ্জবলতম হুইয়! জলিবে ! যখন চিত্তের রজঃ ও 
তম আবরণ একেবারে নষ্ট হইয়া! যাইবে) যখন পুর্ণ সত্বগুণ প্রকাশ 
পাইবে; যখন বিষর সংস্কার আদৌ থাকিবে না; বখন বিষয় 
কামনার আর উদ্রেক হইবে না; ঘখন বিষয়বৈরাগ্য পূর্ণরূপে 
অধিষ্ঠিত হইবে; তখন বুঝিবে যে তোমার জ্ঞান প্রদীপ পূর্ণতা প্রাপ্ত 
'হুইয়ীছে ; তখন তোমার বিবেক দর্শন হইয়াছে । ইহাণাকেই বিবেকখ্যাতি 
বলে। এই জ্ঞান একেবারে হঠাৎ আসিয়! পড়ে না, অল্পে অন্ন 
বাড়ে। তুমি যতই সাধন করিবে, জ্বানও ততই বদ্ধিত হইবে । ইহা 
ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বাড়িবে। বহুকাল লাঁগিবে, ধৈর্য ধরিয়া! সাধন 

করিয়! ধাও। নিরাশ হইয়া সাধন ত্যাগ করিও ন!। 

কামিনীকাঞ্চন আমাদের ছুঃখের কারণ কিন্তু তুমি মনে করিতেছ 

সুখের কারণ। তুমি অবিদ্ভার দ্বারা মোহিত হইয়া আছ,/ তাই 

-কামিনীকাঞ্চনে হুঃংখবোধ না করিয়া, সুখবৌধ করিতেছ। ইহার 
নাম বিপর্যাস্ফ্শধ, অবিদ্ভা বা অজ্ঞান। সাধন করিতিত কর্ধিতে এই 
অজ্ঞান কণটিক্র রাইবে). তখন কামিনীকাঞ্চন ছুঃখের হেতু ঘলিয়। 
জামিতে পাদ্সিত্ে, ' তখন বুঝিবে ঘে তোষার জ্ঞানদীস্তি হইন্নাছে। 
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কামিনীক্ষাঞ্চন যে দুঃখের কারণ তাহা! শ্রবণ করিয়াও অনেক লৌঁক 

সেই মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িরা থাকে; ইহার কারণ তাহাদের 
জ্ঞানগীপ্তি প্রকাশ পার নাই। আবার অনেকে ইহ শুনিয়া সাবধান 
হইয়া যাব এবং সাধন অবলম্বন করে। ইহাদের জ্ঞানদীপ্তি প্রকাশ 
পাইয়া, তবে মিটি মিটি জল্লিতেছে__অস্ফুটভাবে জলিতেছে। 
সাধন করিতে করিতে এই জ্ঞানদীপ্তি স্কুটতর হইবে ও ক্রমে পূর্ণজ্ঞান 
প্রকাশ পাইবে। চিত্তের অশুন্ধি যতই ক্ষর হইতে থাকিবে, জ্ঞানদীপ্তি 
ততই অধিক জলিবে। ব্খন পুর্জ্ঞান হইবে, তখন কামিনীকাঞ্চনে 
পূর্ণ বৈরাগ্য হইবে এবং বিবেকখ্যাঁতি হইবে । 

অজ্ঞানের বশীস্ভুত নু হইয়া কাধ্য করাকে “যোগানুষ্ঠান” বলে। 
সাধাব্পণ লোকে অজ্ঞীনের বশে কার্য করে। সাধারণ লোকে 

জীবকৃহিংস! করে, অসত্য কথা৷ বলে, চুরি করে। অজ্ঞানে এই সব 

কার্য করে। এই সকল পাপকার্যে সুখ নাই, দুঃখ আছে, তবুও করে| 
অজ্ঞানদ্বারা"আঁচ্ছন্ন হইব! তীহারা এইরূপ করে। এইজন্য অহিংসাত্রত 

গ্রহণ কর, সভ্য বলিতে প্রাণপণ কর, অন্তেয়াদি সাধন কর, তাহ] 

হইলে, তোমীর অজ্ঞান নষ্ট হইবে এবং জ্ঞানদীপ্তি প্রকাশ পাইবে । 
জ্ঞানের আলোক জ্বলিলে তুমি পূর্ব পাঁপকাধ্যসাধনের দৌষ বুঝিতে 
পারিবে। এখন তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, কারণ তোমার মন 

অন্ধকারে পূর্ণ। যেমন অন্ধকার ঘরের মধ্যে কিছুই দেখিতে পাওর! 
যায় না, তেমনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে পূর্ণ বুদ্ধিতে কিছুই বিচীর কর! 

যার না) তুমি ছঃখের বিষরকে সুখের বলিয়া গ্রহণ করিতেছ। যখন 
মনৈবু মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জলিবে, তখন সেই বিবেকরূপ আলোকদ্বার! 
ভালমন্দ বুঝিতে পারিবে এবং তখন তোমার পূর্ব মূর্খত। এব২্বজ্ঞতার 
'বিষয় সম্যক্ বুঝিতে পারিবে। জগতের অধিকাংশ লোকই এই 
অন্জানে আবৃত এইজন্য তাহারা বৈষয়িক 'ভোগবিলীস ত্যাগ 'ফরিতে 
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চার না। এইজ তাহারা সাধন করিতে ইচ্ছা কৰে না কিন্ত দি 
তাহারা একবার কষ্ট করিয়া সাধন পথ অবলম্বন করে, তাহাহইলে,, 

তাহার! ক্রমশঃ শাস্তির পথেই যাইবে, অশান্তি পাইবে না। এইজন্য 
প্রথমে শাস্ত্রের উপর বিশ্বান করির1 সাধন অবলম্বন কর,। সাধন 

করিতে করিতে তোমার মনের ঘয়লা নিশ্চয়ই কাটিয়া! যাইবে এবং 

তুমি অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে পারিবে | | 

ঘমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধাঁরণাধ্যান- 

সমাধয়োহফটাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥ 
বম, নিয়ম, আসন, প্রীণারাম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সুমাঁধি 

এই আটটা যোগের অঙ্গ । 

এই আটটী যোগাঙ্গের মধ্যে ষম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও 
প্রত্যাহার এই পাঁচটা বহিরঙ্গ সাধন! বহিরঙ্গ সাধনা করির! তি 

পরিষ্ষার না করিলে অন্তরঙ্গ সাধনা হইবে না। চিত্ত পরিস্ত হইলে, 
তবে সেই চিত্তে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হয়! অপরিষ্কৃত চিন্তে ধ্যান 

করা যায় না। যাহারা চিত্ত পরিষ্ষীর না করির] ধ্যান করিবার চেষ্টা 

করে তাহাদের ধ্যান ব। সমাধি হয় না। বাহার চিত্ত যত অধিক 

পরিক্ষার, তাহার চিত্তের ধারণাশক্তি তত অধিক। যাহার চিত্ত 

যত অধিক ময়লা, তাহার ধারণাশক্তিও তত কম। ধারণ! কাহাঁকে, 

বলে? কোনও বিষয় চিত্তে একাগ্রভাবে অধিকক্ষণ ধরিয়/ রাখার. 
নাম ধারণা । ইঠ্টদেবের মুত্তিই হউক বা কোন মনুষ্বোর মুর্তিই হউক. 

বা! কেণনস্প্রা্কৃতিক তন্বই হউক, তাহাকে চিন্তে এফাগ্রভাবে, অবিচ্ছিন্ন 

তৈরাধারার ন্যার, ধরিয়া রাখার নাম ধারণা । চিত্তে রজোমল থাঁকিলে 
চিন্ত চঞ্চল হয়৷. ধ্যান -কন্ধিতে চেষ্টা করিলে ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়। 
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আবার চিত্তে তমোৌমল থাঁকিলে, ধ্যান করিবার সময় দ্সীধক ঘঘুমাইয়। 

পড়ে, ধ্যান হয় ন।। সেইজন্য চিত্তের রজঃ ও তমোমল পরিষ্কত ন 
ভইলে চিত্তে ধারণা, ধ্যান বা সমাধি হওয়া অসম্ভব। সর্বপ্রথম ধারণা ; 

বারণ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে তাহাকে ধান বলে, এবং ধ্যান গাঢ় 

হুইলে তাহাকে সমা্ি বলে। ধারণী, ধ্যান ও সমাধি একই প্রকার 
'জিনিস; ভবে পাতলা ও পুরু । বেমন ভুগ্ধ পাতলা কিন্তু ক্ষীর পুরু । 

ক্ষেত্রে বীজ বপনের পুর্বে ক্ষেত্রে লাঙ্গল ও মই : দির ক্ষেত্রের মাঁটা চূর্ণ 
করিব লইতে হয়, ততখপরে বিদী দির? তাহণর মধ্যস্থ কাটাগাছ ও 

বন্যলতাদি পৃথক করি রফলিতে ভয়, এইপপে ক্ষেত্র পরিষ্কৃত করিয়া, 
ভাভীতে বীজ বপন করিলে, তাহী হইতে উত্তম ফসল পাওরা যায়। 

সেইরূপ পুর্ববোক্ত বমাদি পাঁচটা সীধনদ্বার। চিন্তক্ষেত্রকে পরিষ্কৃত করিয়া 
ধারণ্ধবীজ রোপণ করিলে তাহা। হইতে ধ্যান ও সমাধির উৎকৃষ্ট ফল 

উৎপন হয়| আর ক্ষেত্রস্থ মাটী সংস্কৃত »1 করি! যদি ক্ষেত্রে বীজ বপন 

'কর] যার তাহাহইলে, যেমন তাহা হইতে কোন কসল পাওয়া যার না 

পা অসংস্কত চিত্তে ধারণা, ধ্যান ব, সমাধি হর নী । এইজন্য যম) 
ঘুম, আসন, গ্রণণাঁরাম ও প্রত্যাহার উত্তমন্ধপে সাধন করিবে, তাহা 
রর তোমীর চিন্ত শ্ীপ্ত নির্মল হইব ধারণা, ধ্যান ও সমাধির উপযুক্ত 
হইলে | তখন তোমার মানবজীবন সফল হইবে বিবেকরত্ব, জ্ঞান- 
রত্ত ও স্মাধিরত্র উপাজ্জন কর, আর ছঃখ পাইবে না| নচেৎ ব্রহ্মাণ্ডের 

সমুদর অধিকার প্রাপ্ত হইলেও, তুমি বে পণ্ড, সেই পশুই থাকিয়! 
যাইবে ্ - 

৯২ 
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অহিংসাসত্যান্তেয়্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ৩০ ু 

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রন্মচ্ধ্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটা যম। £ 
অহিংসা সত্য, অন্তে়, ব্রন্মত্ধ্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটা ব্রত পালন 

করিলে, যৌগের প্রথম অঙ্গ “য্ম” পালন করা হইল। যম পালন 
করিলে আমীদের শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের স্বেচ্ছাচার নিবীরিত হইয়া 

ইহণদিগকে শান্্লম্মত আচারে নিয়োজিত কহর। স্বেচ্ছাচার পাপ ও. 
দুঃখের কারণ। শান্ত্রবিহিত আচার পুণ্য ও সুখের কারণ। চক্ষু রূপ 

দেখিবার. ইচ্ছা হইল; তৎক্ষণাৎ পতঙ্গেরঅগ্রিতে ঝাঁপ দিবার স্তায় 

চক্ষু রূপের উপর ঝীপাইয়ী পঁড়িল। ইহাতে সুখ হইবে কি ছুষখ হইবে 
তাহার বিচার করিল না। সেইবূপ কর্ণ, জিহবা প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রির ও 

হস্তপদাদি কর্েন্দ্িয় যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে । ইহাকে 

স্বেচ্ছাচার বলে। ইহাদের স্বেচ্ছাচার করিতে দিলে আমর] দুঃখের 

হাত হইতে নিস্তার পাঁইব না। ইহাদিগকে সংযত করিতে হইবে : 

ইহাদিগকে শাস্বান্যায়ী সুপথে চালাইতে হইবে, তবে আমাদের সুখ 

হইবে। “যম” ব্রতের অনুষ্ঠানে আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়াদি ও 

ংযত হইয়৷ শাস্ত্রানুযায়ী কার্য করিতে অভ্যাস করে এবং অভ্যস্ত রে 
ছুঃখের পরিবর্তে পরম নখের অধিকারী হয়। যথেচ্ছাচার মানুষকে 

পণ্ড করে৷ বিচারপূর্বক আঁচরণই মনুষ্যত্বের পরিচীয়ক |  - 
অহিংসা। শরীরদ্বারা, বাঁক্যদ্বারাঁ "বা মনদ্বারা কাহারও হিংসা না 

করা। কোন প্রাণীর মনে কোন প্রকীর কষ্ট না দেওয়া | সভা অস্তেয়, 

ব্রহ্মচর্ধ্য ও অপরিগ্রহ সাধন দ্বারা এই অহিংসা ব্রতের সাহীষ্য হয়: 
মৈত্রী, করুণা, মুদিত। ও উপেক্ষা সাধন করিয়া অহিংস! সাধন হয় । 

অহিংস) স সাধন করিতে হইলে স্বার্থত্যাগ আবশ্যক | স্বার্থত্যাগ করিতে 

ন৷ পারিলে, অহিংসা সাধন হয় না। পরের শরীরের মাংস ভক্ষণ 



সধন পাদঃ-_-৩০প সুত্র । ১৭৯ 

করিয়। নিজের শরীর পুষ্ট করা অপেক্ষা! অধিক হিংসার কি চা 
পারে? যে অপরকে হিংসা করে, অনন্ত সংসার তাহার প্রতি হিংস! 

চরণ করিবে। জগতে কেহ তাহার বন্ধু হয় না। সকলেই তাহার 

ক্র হয়। স্ষ্টিকর্তীর নিকটও সে হিংসার পাত্র হয় “অহিংস! 

পরমো ধর্মী” | অহিংসা পালন ন করিরা চিত্তশুদ্ধি করিবে । 

, সত্য ।* মনের মধ্যে বীহা1 আছে তাহা 'অবিকৃত ভাবে প্রকাশ করার 
নাম সভ্য । সত্যের তুল্য ধন নাই। বে বাক্য সত্য এবং অপরের 
অন্রিষ্টের হেতু হর না, তীহাই ষণার্থ সত্য । সেই হেতু সর্বদ। বিচার- 

পূর্বক সর্ভূতহিতকর স্ত্য বাক্য বলিবে। যাহাঁদের অধিক কথা 

কহ] অভ্যাস, তাহারা সত্যসাধন করিতে পারিবে নী। সত্যসাধন 
করিতে হইলে, খুব জন্প কথী কহিবে বাঁ মৌন ঘভ্যাস করিবে । 
অপষ্টর কোন দৌষ করিলেও তীহ্াার মালোচন| বাঁ চচ্চা করিবে ন! 
এক্লপ করিলে অপরের মনে কষ্ট দেওয়া হইবে । সাধারণ উপন্যাস, 
নাটক প্রতি পাঠ করিবে না। ইহাতে চিন্তমধ্যে অনেক কাল্পনিক 
বিবয় প্রবেশ করির। চিত্তকে মলিন করে ও মনকে সত্যপ্রবণ হইতে 

দেত্স না। নানাপ্রকার বৃথ। চিন্তায় চিন্ত পুর্ণ থাকিলে, তাহার মধ্যে 

তন্বচিস্তী স্থান পাইবে না। অতএব এ সমস্ত বৃথা কল্পন। ও চিন্তা 
ত্যাগ করিয়। সর্ব ভগবচ্চিন্তা লইর। থাকিবে । তাহাহইলে মন 
'সত্যপ্রবণ হইবে | মিথ্যাবাক্য বদি অপরের শ্রেয়ঃ সাধন করে, তাহা 

হুইলে, তাহাও *সত্য মধ্যে পরিগণিত হয়, আবার সত্যবাক্যও যদি 

অপরের্ শ্রেয়; পথের কন্টক হয়, তাহাহইলে, তাহাও মিথ্যা যধ্যে 

*অন্তের। অশীস্তপূর্বধক পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে পস্তের” হয়। 
সেইরূপ পস্তেযস্শীচরণ না! করাকেপ্অন্তের”্বলে । অন্তারক্ূপে্উপাঞ্জিত 
অর্থবার! ধর্োপার্জন হয় না। পরকে ন: বলিয়া তাহার দ্রব্য গ্রহণ. 



১৮$, মেয়েদের পাতঞ্জল। নি 

করিলে স্তেয় হা। যাহা তোমার স্তায়সঙ্গত প্রাপ্য নহে, তাহা লইলে 
তোমার স্তেয় হুয়। তুমি পুরোছিত হইরা যদি যজমানের ঠাকুর, 

শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী যথাযথ পুজা না করিয়। দক্ষিণা! গ্রহণ কর, তাহা 
হইলে, তোমার স্তেয় হইবে: তুমি ছাত্রের গৃহশিক্ষক হইয়া যদি 
তাঁহাকে উপযুক্তন্নপে পাঁঠ শিক্ষা ন! দিয় অভিভাবকের নিকট মাসিক, 
বেতন গ্রহণ কর, তাঁহাহইলে, তোমার স্তেয় হইবে! তৃমি কাহারও 

নিকট চাকুরী করিতে গিয়া, বছি কোন প্রকারে তোমাঁর প্রভূকে* 

প্রবঞ্চনা কর, তাহাহইলে, তোমার স্তের হইবে! যদি তুমি দোকান্রদার 

ভইয়] খাঁটি জিনিস বলিয়া! খরিদ্দারকে ভেজাল দব্য বেচিয়া প্রতারিত 
কর, তাহাহইলে, তোমার স্তের হইবে; যদি তুমি চিকিৎসক হইয়া 

রোগীর নিকট উপবুক্ত দর্শনী লইরাও তাঁহার আরোগ্যের জন্য 1 

চেষ্টা না কর, তাহাহইলে, তোমার স্তের হইবে! 
ব্রহ্মচর্য্য । দেহের বীর্য্যরক্ষাকে ব্রঙ্গচর্য বলে: ব্রদ্ষতর্যয এন্ণে 

প্রত্যেক বাঁলকবালিকাঁর মূলমন্ত্র হওয়া আবশ্তক | অযথা শুক্রক্ষয় না 

করাকে ব্রহ্ষচধ্য বলে। এই ব্রহ্গচর্যহীন হইয়াই আমাদের বালক- 

বাঁলিকাঁগণ শারীরিক ও মানসিক উন্নতিলাভ করিতে পাঁরিতেছে ন]। 
সচরাচর বিদ্যণলরের ছাত্রের! কুসঙ্গীর দ্বারা প্ররোচিত হুইী ১২1১৩ 
বৎসর বয়স হইতেই এই অনর্থপাতের সুত্রপাত করে। পুত্রের রক্ষার 
জন্য পিতামাতা দায়ী] য়ে পিতামাতা এই দায়িত্ব গ্রহণ নী করে__ 
তাহারা পঞন্জ। বে পিতামীতা ছেলেদের এই অক্রন্গচ্থ্য হইতে রক্ষা 
করিবার চেষ্টা না করে, তাহারা এই অপরাধের জন্য কঠোর দণ্ড 
পাইবে । যে পিতামাতা এই দায্নিত্ব গ্রহণ করিতে অক্ষম, তাহাদের 
স্থান উৎপাদন করা উচিত নয়! খাইতে পাঁই বানা পাই তাহাতে 

ক্ষতি নাই/বংশবৃদ্ধি চাই! ছেলেদের খাওয়াইতে পাঁরি বা না পারি, 
বংখবৃদ্ধি কারিতেই হইবে ! বর্তমান সময়ে হুপ্ধী অত্যন্ত ' মহা, 



সাধন পাঁদঃ---১০শ সুত্র । ১৮১ 

অধিকীংণ বালককে কুতিকাগ্ৃহ হইডেই ঢপ্ধের পরিবর্তে ভাতের মা 

বা বাণি প্রতি খাওয়াইয়। পালন করা হয়। এরই সকল ফেন খাঁওযা 

ছেলে ১২১৩ বতসর বয়স হইতে না হইতেই গোপনে বা! অসৎসঙ্গে শুক্র 

ক্ষয় করিত্তে আরম্ভ করে | ইহণদের উন্নতি কি করিয়া ভইবে ? অনেককে 

''অল্প, বএসেই। চশমা ব্যবহার করিতে হুর । এই প্রকারের অধিকীংশ 

বালকই যৌবনের পূর্ত বৃদ্ধীবন্থা প্রাপ্ত ভয়। অনেকেরই চক্ষু 
.কাঁটুরগত, মৃখের ভীড় বাহির হইয়া পড়িরাছে, গলার স্বর পরিবন্তিত 
হইয়।ডে, বাল্যের সে মিষ্টন্গর আর ণাই। ঘ্বখমগুলে ব্রণাদ্দি বাহির 
হইহ] ঘুগ্রমগুলকে বিকৃত করিবাছে, পরিপীকশল্তি ও ম্মরণশন্তি 

কমিয়াছে | কাহার ৪ আয়ের পীড়া ভইনাছে, কাহারও বা বক্ষারোগ, 

কাহদ্িও বা হাপানি রোগ আরন্ত ভইয়াছে। উনারা বৌবনকালের 

স্বভাক্ঘসিদ্ধ স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না। অতংপনে ১৭১৮ বৎসর বরস 
হইতেই এই চব্বল, কণ্ন ও কস্কালসার জীবের পবিত্র পরিণয়কাষা 

সমাধ। হন? তৎপরে যাহা হইবার ভাহা হব। এইসকল বালক 
অন্পবধসেই মানবলীল! সংবরণ করে ৪ পরে পশ্তযোনি প্রাপ্ত হন৷ 

চন্লভ মানব জন্ম প্রাপ্ত ভইনা, এই জন্মমরণ প্রবাহ হইতে কিরূপে 

অবাণহতি পাওয়া! যার, ভা হানেকেই জানে না। ইহান] জানে বে 

উদনের 3 উপস্তের স্থুখই জগভে মানবের একমাত্র প্রীর্থনীয়, এইজন্য 
এইনরুল নরপশু *উদর ও উপস্তের চরিতার্থতা ভিন্ন অন্ত কিছু জানে 

শা। নহদিন ছেলেমেয়েদের এই ব্রহ্মচর্ষয্যের ব্যবস্তা না হইবে, ততদিন 

উন্নতি সুধ্রপরাহত | ফুটবল খেলায় উন্নভি হইবে না, সম্তরণ প্রতি- 

বোচগিতার বাঁ ভ্রমণ এপ্রতিযৌগিভীর উন্নতি হইবে না, সাহেবদের রীতি 
'শীতির অন্থকরণ করিয়া-_টেবিলে বসিয়! খান। খাইতে পারিলেই উন্নতি 

হইবে ন। দেশের বর্তমান নেতৃবৃন্দ স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি- 
বন দেশের প্রকৃত উন্নতি কিসে? বাহারা এখনও নিজ শরীরের নেতা 



১৮২ | মেক্সেদের পাতগ্রল । 

হইতে পাঁরে নাই; যাহারা এখনও নিজ ইন্্রিরকে সংযত করিতে 
পারে নাই যাহারা এখনও নিজ মনকে বশে আনিতে পারে নাই, 
তাহা'রা কিরূপে অপরকে পরিচাঁনিত করিবে? যে লোক নিজের মন্গলা- 

মঙ্গল জানে না, সে দেশের মঙ্গলসীঁধন কি করিনা করিবে ? অগ্রে আস্মো 

নতি কর, তৎপরে দেশের উন্নতি করিতে পারিবে । উন্নতি কাহাকে রলে 

জান না। অবিগ্ভার বশবন্তী ভইর। আজ তবনতিকেই উন্নতি বলির? 

মনে করিতেছ। মা অন্পুর্ণার দেখ, আজ অন্নের কাঙ্গীল ! ভারত্রর্ষের 
মধ্যে সর্ধশ্রেন্ঠ সহর কলিকাতীর আজ বিশুদ্ধ ছুগ্ধ ব' ঘ্বত পাওয়া খায় 

না। আমরা এতই উন্নতিলাঁড করিরাছি যে, ছেলেরা আজ উচ্চ- 
বিদ্যালাভ করিঘ়াও একমুি অন্নের ভিখকরী | বিদ্যাশিক্ষার, চরম 
ফল দাসত্ব! ছেলেরা শরীরের বল হারাইর়াছে, মনের বল হাঁরাইয়াছে। 

ছেলের! অপদার্থ হইরা পর়িঘীচ্ছে! বাশে ঘুণ ধরিলে, বাশের যে 

অবস্থা হয়, আজ এই দেশের ছেলেদেরও সেই অবস্থা হইরাছে। এই 
বাঁলকবালিকাঁরাই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশা । ইহাদিগকে 
সত্ব করিয়া শান্তান্ুবায়ী লীলনপালন কর। ইহাদের দ্বারা দেশের 

মঙ্গল হইবে । গাঁছের গোড়ার পৌঁকা ধরিলে বেমন সে গাছের ভাল 
ফল হয় না, তেমনই আজকাল মানুষের গোড়ার অব্রঙ্গচর্ধযপ্ূপ কীট 
প্রবেশ করিরা মানুষকে অপদার্থ করিতেছে । ছেলেদের কৌন দোষ 

নাই, তাহারা অজ্ঞান। দৌব পিতামীতার--দোন সমাজের-* দোষ 
দেশের। নিজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে যেমন দৌষের 
বিষয় চিস্তা করিতে হয় এবং সেই দোবগুলি পরিত্যাগ করিতে হর; 
তেমনই । দেশের উন্নতি করিতে হুইলে দেশের দৌষগুলি বিচার করিতে 

হয় এবং সেইসকল দৌষ পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে দেশের উন্নতি 
হয়। যতদিন পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে, যতদিন পরের 
অনুগ্রহের ভিখারী হইয়া থাকিবে; ততদিন তোমার নিজের বা 



সাধন পাদঃ__৩০শ ুত্র। ১৮৩ 

দেশের উন্নতি হইবে না। নিজের পরিশোধন কর। নিজের 
ইঞ্জিয়ের ও মনের দাসত্ব ত্যাগ কর! নিজ ইন্দ্রিয় ও মনের প্রভূ হও, 

ক্রবেঞ্ দেশের মঙ্গল করিতে পাঁরিবে। তুমি নিজেই নিজ ইন্দ্রিয়ের 
দাস; এরূপ অবস্থার অপরকে দীসত্বশৃঙ্খল হইতে কি করিয়া! মুক্ত 

,কন্রিবে ? আগে নিজে মানুষ হও, পঞ্ঠর অপরকে মুক্ত করিও! নিজের 

দোষ জশোধন কর, পরে সমাজের দৌষ সংশোধন করিও! নির্বীর্য্য 
বাঙ্গালী আজ বিলাসের দাস, অলসভাঁর দীস, সে কি করির! দেশ উদ্ধার 
করিবে? এখনও তোমরা বিলাস ত্যাগ করিতে পারিলে না, এখনও 
আখলম্ত ত্যাগ করিতে পাঁরিলে না, বদি প্রকৃত স্বদেশভক্তি থাঁকিত 
তাহাহইলে তোমরা বহুদিন পূর্ব্বে সমুদ্র বিলাস ত্যাগ করিতে । 

স্বদ্ঞ্লেভক্তি তোমাদের মুখে, অন্তরে নহে * স্থিরভাবে চিন্ত। করিয়া দেখ 

একুথী ঠিক কিনা? আজ যদি দেশের জন্য তৌমরা প্রকৃত ছুঃঘী হইতে, 
,আধজ ঘদি দেশের জন্য তৌমাদের চক্ষু হইতে প্রকৃত শৌকাশ্রু পতিত 
হইত, তাহধহইলে, উন্নতিলীভও শ্রীপ্র ঘটিত! ছেলেদের কোনও দৌধ 

নাই | দৌষ পিতা, মীতা,অভিভাবক ও শিক্ষকদের | কোমলপ্রাণ বালক- 
গণ অতি সরল, তাহাদের মন অতি উচ্চ ও উদীরু। এই সমাজের একটা 
দোষের কথ। বলি- বিবাহের পণপ্রথা। আমি এমন অনেকগুলি ঘটন। 
প্রতাক্ষ করিয়াছি যে, পাত্রের অর্থপিশাচ পিত৷ দরিদ্র কন্তাকর্তার নিকট 
হইতে ধরপণ পাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিরাঁছে এরূপ অবস্থায় উদীর- 
স্বভীব পুত্র পিতীকে পণগ্রহণ হুইতে বঞ্চিত করিয়া বিনাপঞে কণ্াকে 
বিবাহ িরিয়। কন্তার পিতার মহোঁপকার সাধন করিয়াছে । ছেলেদের মন 

বড়দের অপেক্ষা অনেক উন্নত ও সরল। এই ছেলেদের রক্ষা করিতে 
পাঁরিলে আমাদের প্রকৃত দেশরক্ষা হর । ছেলেদের বক্ষ! করিতে 

' হইলে, গ্রামে গ্রামে ব্রহ্ষচরধ্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠী চাই। ছেলেদের চরিত্র 
উন্নত করা চাই। শুদ্ধ ই. 4. বা], 4, পীশ করিয়। কোনও স্ুফল' 



১৮ মেয়েদের পাতগ্জল। 

হুইবে নাঁযদি চরিত্র উন্নত না হয়। লেখীপড়া নী শিখিয়াও যদি: 
চরিত্র উন্নত হয়- তাহাও ভাল। বর্তমানে দেশের নেতৃবুন্দের মধ্যে 
কয়েকজন মহাপুরুষ আছেন, তবে তীহাদের সংখ্য। খুব অল্প। তীহি'রা 
সকলের নমন্ত ও পুজনীর। তীঁহীদের নিদেশ সকলেরই আন্তরিক- 
ভাবে পালন করা কর্তব্য । 

পম্মব্ণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহাভাষণম্। 

সঙ্কল্পোহধ্যবসারশ্চ ক্রিরানিষ্পন্তিরেবচ ॥ 

এতাণ্মৈধূনমন্টান্গং প্রবদস্তি মনীষিপ্ঃ। 
বিপরীতং বরহ্গচর্্যমন্ষ্টেয়ং মুহুক্ষৃভিঃ ॥” 

কামভাবে স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, অত্রন্গচ্ধ্য হয়| কাম: 

ভাবে স্ত্রীলোকের বিধয়ে শ্রবণ করিলে, অব্রন্গচর্ধ্য হয়। কামতেবে 

স্ত্রীলোকের সঙ্গে ক্রীড়া করিলে বাঁ তাহাকে স্পর্শ করিলেও, 'অব্রহ্গচর্ধা 
হয়| অর্থাৎ কামভাঁবে কারের দ্বারাই হউক বা মনের দ্বারাই হউক. 
ক বাক্যের দ্বারাই হউক, যে কেনিপ্রকারেই হউক স্ত্রীসন্বপ্ধ' করিলে, 
অব্রঙ্গচর্ধ্য হয়। অব্র্গচর্ষ্যের বিষর শ্মরণ হুইলেই তাহাকে মন হইতে 
তাড়াইয়। দিবে। কোনমতে মনে রাখিবে না। মনখহইতে তাড়াইঠ্ে 
পারিলেই তুমি নিশ্চিন্ত হইবে! আর বদি ঘন হইতে না তাঁড়ীও, যদি 

মনে মনে সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে'থাঁক ) তাহাহইলে, তাহা তোমাকে, 
ক্রমশঃ পাঁপপথে লইয়া যাইবে । তুমি কোনমতেই সাঁ্লাইতে পারিবে 
না। অবশেষে ছুঃখের গভীর গহ্বরে পতিত হইবে | ব্রহ্মচর্ধ্য পরমধন। 
্ষচর্য্য রক্ষা ও পালন জন্ত প্রীণপণ করিবে । হে বালকগণ ! ২৫ বৎসর 
বয়মের পুর্বে কোনমতেই বিবাহ করিবে না। ১২ বতমর বরন হইতে 
খুব সাবধানে থাকিবে । অসৎ বালক বা অসৎ বালিকার সঙ্গ করিবে 
না। সর্বদা ।সৎসঙ্গ করিবে । কুরুচিপূর্ণ উপন্তাস বা পত্রিকা পাঠ 
করিবে না। ব্রক্ষচর্যের বিরুদ্ধ খাগ্য আহাঘ্ ফরিবে না। সর্ব 
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সান্বিক খান্চ আহার করিবে। পরিমিত আহার বিহার করিবে! 
পরিমিত নিদ্রা যাইবে । অধিক রাত্রি জাগরণ বা অধিক নিদ্রা ভাল 
নয় ” শ্রীতল জলে প্রত্যহ স্নান করিবে ও ব্রহ্মচর্য্যের অন্তান্ত নিয়মাবলী 

পীলন করিবে । এেগ্রন্থে ব্রঙ্গচ্য্য সম্বন্ধে অধিক লেখা সম্ভব নহে! 

আজকাল ক্রহ্মচর্ধ্য সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ বাহির হইয়াছে । দেই সকল 
্রন্থপাঠে ব্রহ্গচর্য্যের নিরমাবলী জানিতে পারিবে । ত্রন্ষচর্য্য মহামূল্য রত্ব। 

_ জগন্টে লক্ষ টাকার বিনিমর়েও একবারের নিমিত্তও শুক্রক্ষয় করিবে না । 
বহুদিন" যাঁবং শরীরে বীর্য রক্ষা করিলে উর্ধারেতাঁ হওয়া যাঁয়। উর্দ- 
রেতা মন্তুীপুরুষদিগের ক্ষমত। অসীম | সুখের বিষর, আজকাল অনেক 

, স্থানে বঙ্গচর্য্যাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে এবং অনেক মহাপুরুষ এইসকল 
আশ্রগ্ছমর উন্নতিকল্ে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন-_তীহারাই দেশের 
প্রক্কত মঙ্গলাকাঙ্জী | 

পুরুষদের ব্রহ্মচধ্য সম্বন্ধে বে নিরম, ক্রীলোকদেরও সেই 
পালন করা আবম্তক | বাঁলকদের যেমন বালিকার সঙ্গ নিষিদ্ধ, 

বালিকাদেরও সেইরূপ বাঁলকের সঙ্গ নিষিন। বালকদের উন্নতি যেমন 
আবিশ্তক, বালিকাদের উন্নতিও সেইরূপ আবশ্যক | ছেলেদের বিবাহে 

আটর্মরা টীকা পাইব, ছেলেরা উপার্জন করিরা আমাদের টাকা 
আনির] দি দিবে, আর মেয়েরা সংসীরের আবর্জনাম্বরূপ-_মেয়েদের 

বিবাহে আমাদের টাকা খরচ হইবে; এইজন্য আমরা ছেলেদের 
যেরূপ যত করি, মেবেদের সেইরূপ অবত্ব করি। এরূপ *আচরণ 

লোকের$চক্ষে বিধিসঙ্গত হইতে পারে) কিন্তু পরমপিতা পরমেশ্বরের 
দৃষ্টিতে কখনই গ্তায়সঙ্গত নহে। অতএব বদি নিজের মঙ্গল চাও, 
যদি দেশের মঙ্গল চীও, ছেলেদের জন্য যেরূপ বস্ত্র ও পরিশ্রম করিতেছ, 

মেরেদের জন্যও তাহা কর; তাহা না হইলে, সমাজ ও দেশ অধঃপীতে 

ষাইবে। 



১৮৬, মেয়েদের পাতগ্রল। 

' অপরিগ্রহ। মাত্র শরীর রক্ষার জন্য যাহা আবশ্তক, তাহার অধিক 
দ্রব্যের আকাজ্। ভাল নহে। তদপেক্ষা অধিক দ্রব্য গ্রহণের আশব- 

শ্তকতা নাই। অধিক ভোগ্যবস্ত সম্মুখে থাকিলে যোগসিদ্ধি হয না ।' 
বাহার্দের যোগসিদ্ধি আবগ্ঠক তাহারা অধিক ভোগ্যদ্রব্যের সংগ্রহ 

করিবে না। বিন। আবশ্কে, বৃর্থ পরিগ্রহ মহাপাপ । যদি তোমার, 

অধিক ধন থাকে, তাহাহইলে, তুমি তাহার স্যর কর। বদি তুমি 
তাহা! আবদ্ধ রাখিয়া, শুদ্ধ নিজের ভৌগের জন্য স্ত,পীক্কৃত করিরা 
রাখ, তাহাহইলে, তোমার পরিগ্রহ হুইবে-_-তৌমার মহাপাপ হইবে। 
মহাপাপ হইবে--কারণ অর্থ তোমার নর। অর্থ সেই পরমপিত। 
পরমেশ্বরের। তিনি তোমাকে অর্থের রক্ষকম্বরূপ রাখিয়াছেন। 
তাহার অর্থ তাহার কাধ্যে ব্যর কর। যাহার অভাব আছে তাহার 

অভাব পুরণ কর। তাহা না করিলে তোমার পরিগ্রহ কর! হইল! 

মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয় সর্ব! ত্যাগ করিবেন। 

জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ববভৌম। মহীব্রতম্ ॥৩১॥ 

এই পাঁচটা যোগাঙ্গ বখন জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বার: 

অনবচ্ছিন্ন হয় তখন তাহাদিগকে সার্বভৌম মহা ব্রত বলে। 
জাতি--যেমন মত্গ্ুব্যবসারী জেলেরা মত্গুহিংদ1 করে। দেশ-_ 

বেমন তীর্থে হনন করিতে নাই । কাল--যেমন বিশেষ বিশেষ তিথিতে 
হনন করিতে নাই । সমঘ্--যেমন বজ্ঞে পশু হনন। এইরূপ; বাছিয় 
বাছিয়া। যাহারা সময়ে সমরে হিংসা করে, তাহাদের অহিংসা সুন্বন্ধে 
সার্বভৌম মহাবত সিদ্ধ হয় না। সর্ধস্থলে, সর্বাকালে, যে কোন জাতি 

হউক ন। কেন, যদি সর্ধবিষরে ব্যভিচারশূন্য হইয়া অহিংসা, সত্য, 
_ অন্তেয়, জরঙ্গচর্য্য ও অপরিগ্রহ ব্রত পালন করে, তাহাহইলে, তাহণ্ক 
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সার্বভৌম মহাত্রত বলে। দৃ়গ্রাতিজ্ঞ মুমুক্ষু যোগীর। সর্ব্থ। ও সর্বপ্রকারে 
এই মহাত্রত পুর্ণভাবে পালন করেন । 

শৌচসস্তোষতপঃ গস্বাধ্যায়েশ্বরুপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥ 

শৌচ, ই তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধাঁন নিয়ম | 

“শৌচ ছুইপ্রকার-_আত্যন্তরশৌচ ও বাহ্শৌচ। বাহাশৌচ দ্বারা 
শরীর পরিষ্কত হয় ও সুস্থ থাকে এবং আভ্যন্তরশৌচ দ্বারা মন পরিস্কৃত 
হয় ও,লুস্থ থাকে । মাঁটী ও জল প্রভৃতি ব্যবহারে এবং পবিত্র ও 

"্পাত্বিক খাগ্ক আহার দ্র! বাহাশোচ হয়; আব মনের ময়ল! পরিফার 

করিবার জন্য যে সকল সাধন করা হয়, তাহাতে আভ্যন্তরশ্ৌচ, 

হক্ক। যোগী সর্বদা নিজ শরীর ও বাসস্থানের চতৃষ্পার্থ পরিস্কৃত 
* বাখিবেন ও পবিত্র স্বাস্থাকর স্থানে বাস করিবেন। রাজসিক ও 

তামসিক 'আহার ত্যাগ করিবেন ; কোন প্রকার উত্তেজক বাঁ মীদক- 

ভ্ব্য সেবন করিবেন না। অনেকে ভ্রমবশতঃ চিত্স্থির করিবার জন্য 
গাঁজা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য ব্যবহাত্র করে। ইহাতে চিত্ত স্ববশে থাকে 

না| চিত্কে স্ববশে আনয়ন করাই যোগের উদ্দেশ্য | সুতরাং মাদক 

- দ্রব্যাদি যৌগের বিপ্রকর। 

»» সন্তোষ ন্তিজের অবস্থীয় সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক | আমার 

অবস্থা আমার দ্বারাই স্থষ্ট হইরাছে। পুর্বজন্মের সংস্কারান্ুযাক্নী আমার 

উহজন্মের অবস্থা গঠিত হইয়াছে! পূর্বজন্মে যাহার শরুতা করিয়া 
আসিরাছি--ইহজন্মে সে আমার শত্রুতা করিবে। পূর্বজন্মে বাহার 
উপকার করিয়া “আসিয়াছি, ইহজন্মে সে আমার উপকার করিবে । 

| ুর্বজন্মে যাহাকে প্রতারিত করিরাছি, ইহজম্মে সে আমাকে প্রতারিত 
'করিবে। পূর্বজন্মে ধাহার মাংস ভক্ষণ করিরী আমীর শরীর পুষ্ট 
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করিয়াছি, ইহজন্মে সে আমার মাংস ভক্ষণ করিয়া তাহার শরীরের 

ুষ্টিসীধন করিবে । পূর্ববজন্মে বাহার খণ পরিশোধ করি নাই, ইহুজদ্মে 

সে তাহীর প্রাপ্য আদার করিবার জন্য আমার নিকট আবে! 
ইহাদের মধ্যে কেহ বাঁ স্ত্রীরপে আসিরাছে, কেহ বা পুত্রবূপে আসিরাছে,' 
কেহ বা কন্যারপে আসিরাছে, কেহ বা আত্মীর, কুটুম্ব বা প্রতিবাসিরূপে 
আদিরাছে। অতএব আমার পূর্বজন্মলীত কর্মের ফলানুযানী আঘি, 
ইহজন্মে আমার শক্র ও মিত্রাদির দ্বার। পরিবোষ্টিত হুইয়াছি।' .ঘআনমীর 
চিত্তে পূর্বজন্মের সংস্কার পড়িরা আছে । আমাকে সেই সকল সংস্কারান্- 
যায়ী সুখ এবং ছঃখ ভোগ করিতেই হইবে | আমার 'প্রারদ্ধ সংস্কার 

আমি ভোগ করিতেছি! ইহাতে কখনও সখ আসিতেছে, 'আবার 
কখনও বা ছুঃখ আসিতেছে! এই স্ুখছুঃখ ক্ষয় হইয়া অমার 

চিত্ত পরিষ্কত হইতেছে" বদি আমি এই জুখে উন্মন্ত হই বিন্বা 

এই ছুঃখে অভিস্ঠত ছুই, তীহাহইলে, পুনরায় আমীর চিন্তে এই 
বাগ ও দ্বেষের জংস্কার গুতন করিরা পড়িবে ও নৃতন সংস্কারের 

স্ষ্টি করিবে এবং পুনরার আমাঁকে পরজন্মে এই সকল নৃতন সংস্কার 
ভোগ করিতে হইবে; নুতরাং আমাদের পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতেই 
হইবে। ল্ুখের সংস্কার হইলে, স্থখভোগ করিবার জন্য পুনরার 
দেহধারণ করিতে হইবে এবং ছুঃখের সংস্কার হইলে পুনরায় 

দেহধারণ করিয়া ছুঃখভোগ করিতে হইবে। €ভীগ থাঁকিলেই 

দেহ ধারণ' করিতে হুইবে কারণ দেহ ধারণ ভিন্ন ভোগ নিম্পন্ন হর ন|। 
ফলকামনা করিয়া কর্ম করিলেই নুতন সংস্কার হইবে এবং ফলভোগ 
করিতেই হুইবে। ফলকামনাশৃন্ত হইয়া কর্ম করিলে, আর নূতন 

হস্কার হইবে না এবং ফলভোগও করিতে হইবে নী। সুতরাং দেহ 
ধারণ করিতেও হইবে না। এইজন্ত ভৌমার সংস্কার অনুযায়ী, তুমি 
পুত্র, কন্ঠা, দৌহিত্র, দ্বৌহিত্রী, আত্মীর, কুটুম্ব ও প্রতিবাসিগণকে প্রাপ্ত 
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“হইয়াছ_-ইহাদের দ্বারা তোমার পূর্বজন্মের সংস্কীর/ ক্ষ করাইয়। 
লইবার জন্য ; সুতরাং ইহাদের দ্বারা উপরূত হইয়! ব1 অপকারপ্রাপ্ত 
হইয়া» মনকে বিকৃত করিও লা? সুখভঃখ সমভাবে গ্রহণ করিরা 

সংসার নির্বাহ কর, তাহাহইলে, আর নূতন সংস্কার হইবে না. 
কর্মের ফলভোগ করিতে হইবে না. এবং পুরাতন সংস্বারগুলি ক্ষ 

'হুইঙ্া চিত্ত পরিক্কত ও স্থির হইবে । এইজন্য তুমি যে অবস্থায় আছ, 

দেই অবস্থীতেই সন্থষ্ট থীকির1 সাধন করিয়া যাও। সুখে ও দুঃখে 

বিচলিত হইও লা । নিজের দুরবস্থা জন্য দুঃখিত হইও না। প্রাণপণে 

কর্তব্য পালন কর ও সর্বদা “সন্ভোষ”কে মনে রাখিও। কোন 

অবস্থাতেই অসন্থষ্ট হইও না প্যাহ1 পাইরাঁছি, তাহাই বথেষ্ট”র_ 
'উ্ইরূপ ভাব সর্বদা মনের মধ্যে জাগরক রাখিবে। পসান্তৌষ” মহামূলা 
রত্ন!” ধিনি এই সন্ভোষরত্র কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত 
ধনবধন্। " তাহার কোন অভাব নাই এবং তিনি সর্বদাই সুখী! 

সমুদয় ব্রহ্ম।গুলাভ করিয়াও সুখী হইতে পাঁবিবে না-বদি সন্তোধরত্ে 
বঞ্চিত হও। তাই বলি, সন্তোষরত্বকে সাবধানে রক্ষা করিবে, যেন 

আসক্তিরূপ চে'র আসিয়া তীহাঁকে চুরি করিয়। না লয়। 
তপঃ-কজ্ছঞচাক্ষারণীদি ব্রত, একাদশ্ঠাদি উপবাস প্রস্ততি তপঃ 

মধ্যে গণ্য । সর্বাপেক্ষা ভাল তপন্তাঁ ইন্দ্রির ও মনের নিগ্রহ । 

ইন্দ্রিয় ও.মনের স্বেচ্ছাচার নিবীরণ কর|। তপঃসিদ্ধ হইলে ইক্জরিয় ও 

মনণআ্বামাদের বশে থাকে, আমরা শীত শ্রীন্ম সা করিতে পারি, আমরা 

ক্ষুধা পিপাসায় কীতর হুই না৷ আমরা তিতিক্ষ হই। যাহারা অল্প ক্ষধা 
পিপাসা প্লা শাত গ্রীষ্ম সহ করিতে পারে ন» তাহাদের সাধনা হইবে না। 

» খ্বাধ্যার__মোক্ষুশাস্ত্রাধ্যয়ন ও ইই্টমন্তজপ | স্থাধ্যায়দ্বারা চিত্ত 
একাগ্র ও প্রফুল্ল হয়, বিষয়ীসক্তি কমিয়! যায় ও ঈশ্বরাঁসক্তি বদ্ধিত 
হয়। অংসারীর পক্ষে হ্বাধ্যার অতি শ্রেষ্ঠ * সাধনা । "স্পেল সংসারী 
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ইচ্ছা করিলে উত্তমরূপে শ্বাধ্যায় সাধন করিতে পারে । বালক বালিকা, 
বুবক যুবতী বা বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেরই স্বাধ্যায়পরায়ণ হওয়া! আবশ্তক | 
ঘাহার! তাসপাশাঁদি খেলিবার সময় পাঁয়, বাজে গন্প করিবার, সমর 

পার, আর স্বাধ্যায় করিবার সময় পার নাঁ-তাহার। নিতান্ত হতভাগ্য । | 

তাঁহণদিগকে অত্যন্ত ধাতন৷ ভোগ .করিতে হুইবে। 

ঈশ্বর প্রণিধান-_ভগবানে সর্বকর্ম অর্পণ করাকে টশ্বরপ্রণিধান 

বলে। ক্ষুদ্র শিশু যেমন স্নেহমরী জননীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া নিশ্চিন্ 

ও নির্ভর হয়, সাধকও সেইরূপ নিজের অহঙ্কারভীব ত্যাগ করিয়া 

ও ফলাকাজ্মাশূনা হইয়া তীহার জমুদর নিত্যনৈমিভিকাদি কম্ম 
ভগবানে সমর্পণ করিয়। নিশ্চিন্ত ও নিরপ্ন হুন। নিজের ইন্র্রিয় তৃপ্তির 

জন্য কর্ম করিলে তাহ! ভগবানে অপিত হয় না, তাহা ইন্দ্রিয়ে অপি 
হুয়। শুদ্ধ ভগবত্প্রীতির জন্য কর্ম করিলে ভগবানে অলিভ” হয় । 

পুজাদি যাহাঁই কর না কেন, ঘদি নিজের ইন্দ্রিতৃপ্তি লক্ষ্য হয়, 'তীহ' 
হইলে, তাহ! ভগবানে অপিত হইল না। লোকে পুজা করে__স্থখ্যাতি 
পাঁইবার আশার! লোকে আশ্রম করে-_লুখ্যাতি পাইবার আশায়! 

লৌকে কাঙ্গীলীভোজন করায়__জখ্যাতি পাইবার আশায় । এমকল 
কর্ম ভগবানে অপিত হয় না। ইহাতে পীপরৃদ্ধি হয় । ইহারা মনে 
করে ধশ্ম করিতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাণতে সংস্কীর বুদ্ধি হয় ও 
পুনরায় দেহধারণ করিতে হর। “আমি কর্তী,” এভাব ত্যণগ করিয়া 

মনে ভীবিতে হয়, “হে প্রভো! আমাকে চক্ষু দিয়াছ, তেমার 
কাধ্যের জন্য; আমাকে কর্ণ দিয়াছ, তোমার কাধ্যের জন্য ; আমীকে 

হস্তপদাদি দিরাছ, তোমার কাধ্যের জন্ত ) তুমি গ্রীত হইবে, তাই 

কার্ধ্য করি; একাধ্যে সুখ হয় হউক, আমার তাহা দেখিবার 

আব্গ্তক নাই! তুমি সুখ দাও, তাহীও আমার ভাল; আর হঃখ 

দাও, ভাহাঁও আমার ভাল। তোমার দান যাহাই হছউক না কেন, 
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সবই আমার ভাল-£সবই আমার মঙ্গলের জন্য-*অতএব ভজ্জন্য 
আমার ভাবনা বা চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই ।” «আমি তোমার 
দাস্ত আর তুমি আমার প্রভু। তোমার যেরূপ ইচ্ছা, আমাকে 
সেইরূপে রাখ, কেবল একমাত্র আকাজ্জণ-_তুমি প্রীত হও। আমার 

' সাঁজাইয়' যদি তোমার সুখ হয়, আমীকে সাজীও। আমীকে 

খান্রাইয়! দি তোমার সুখ হয়, আমাকে খাওয়াও। আমাকে দণ্ড 

'দিয়।.খদি তোমার সুখ “ভর, আমাকে দণ্ড দীও। আমিজানি তুমি 

আমার" আমি জানি আমি তোমার। আমি জানি তুমি আমার 

মন্দ কখনই করিবে না, অন্তএব আমি নিশ্চিন্ত । যদি দর্শন দির) গ্রীত 

হও, তাচছাহইলে, দর্শন দ্িও-_যদি দর্শন না দিয়া গ্রীত হও, তাহাহুইলে, 

স্র্শন দিও না। তোমীর যাহাতে প্রীতি হয়, তাহাই কর। আমি 
ভোীর দরশন চাহি না, আমি তোমীর পরশন চাহি না_আমি মুস্তি 
চাছি না-_আমি কৈবল্য চাহি না-আমি ধ্যান চাহি না-আমি 

"সমাধি চাঁছি নাঁ_-আঁমি ন্বগ চাহি না-আমি মত্ত্য চাঠি না। আমি 
পুত্র চাহি নাঁআমি কলত্র চাহি না_-আমি সম্পদ্ চাহি না-_আমি 
চুছি কেবল তোমার গ্রীতি--আর অন্য কিছুই চাহি না। তোমার 
প্রীতির জন্য যদি সহত্র জন্মও ধারণ করিতে হয় তাহাও আমার 

মঙ্গলপ্রদ । জগতের সমুদ্র বিপদ আপদ বুক পাতিয়! সহ করিতে পারি 
যদি তোমার হাসিমুখ দেখিতে পাই”। পপ্রভো! হস্ত যেন 

তোমার প্রীতির কাঁধ্য ভিন্ন অন্য কাঁধ্য না করে। চরণ যেন 

তোমার অভিপ্রেত স্থান ভিন্ন অন্য স্থীনে ভ্রমণ না করে। কর্ণ যেন 
তোমার প্রীতিপ্রদ কথ। ভিন্ন অন্য কথা না শুনে। আমার সমুদক়্ 

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, *বুদ্ধি প্রভৃতি যেন সর্বসময়ে তোমার প্রীতির কাধা 
,ভিন্ন অন্য কার্ধ্য নাকরে”। সাধকদের মনের ভাব এই প্রকীর হইলে, 
তুবে ঈশ্বরে সর্ধ্বকন্মার্পণ হয় । 
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বিতর্কবাঁধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৩ ॥ 

এই যমনিয়মাদি সাধনসকল বিতর্কের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলে 
প্রতিপক্ষভাবন! দ্বার! তাহাদিগকে অপসারিত করিবে । ূ 

*হিংসীরূপ” বিতর্ক, অহিংসাসধনে বাধাদান করে। মনে হিংসার 

উদয় হইলে হিংসার প্রতিপক্ষ “অহিংসা” ভীবনা করিবে ।* এইপ্রকীর 
“অনুতরূপ” বিতর্কের প্রতিপক্ষ ' “সত্য” ভাবনা করিবে । ' ০স্তেয়শ্ 

প্রতিপক্ষ ণ“অন্তেয়” ভাবনা করিবে | অব্রঙ্গচর্ধ্য” প্রতিপক্ষ 

এত্রন্মাচর্ধ্য” ১--প্পরিগ্রহ” প্রতিপক্ষ “অপরিগ্রহ” ;-_“অশৌচ” শ্রতিপক্ষ 
“শৌচ১ ১অসন্তোষ” প্রতিপক্ষ পসস্তৌষ” ;--অতপঃ " অর্থাত 

অতিতিক্ষা” প্রতিপক্ষ “তপঃ বা তিতিক্ষা” 7--অস্বীধ্যার” প্রতিপক্ষ 

“স্বাধ্যায়” ;__“অনীশ্বর ভাবনা অর্থাৎ ইন্দ্িরতৃপ্তি ভাবনা” প্রতিপক্ষ 
“ঈশ্বরপ্রীতি ভীবন1” ভাবনা করিবে । এইপ্রকার প্রতিপক্ষভাবনা দ্বারা 
চিত্তের কলুষিত ভীবসকল দূরীভূত হুইলে, চিত্ত নির্শীল ও সংস্কীরবিহীন 
হইবে । 

অভ্যাসের গুণ অসাধারণ 1 চিত্তে বাহ অভ্যাস করিবে, চিত্ত 

তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে । হিংসাঁভাব অভ্যাস কর, তুমি হিংসক 
হইবে । অহিংসাভীব অভ্যাস কর, তুমি অহিংসক হইবে । মিথ্যাকথা 
বল! অভ্যাস কর, তুমি মিথ্যাবাদী হইবে আর সত্যকথা। বলিতে 

অভ্যাস ,কর, তুমি সত্যবাদী হইবে | নিরন্তর বাহার সঙ্গ কন্ধিবে, 
তাহার গুণপ্রাপ্ত হইবে। নিরন্তর সাঁধুসঙ্গ কর, সাধু হইবে ; নিরন্তর 
অসাধুসঙ্গ কর, অসাধু হইবে! লৌহ চুন্ধকে সংলগ্ন রাখিলে,/ লৌহ 

চুত্বক হইয়া বাক়। যাহার সহিত সর্বদা ঘনিষ্ঠতা! হয় তাহাঁজেই 
ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। নিজ পুত্র দূরে অবস্থান করিলে সেও পর 
হইয়া যায়, ক্মাবার 'অন্যের পুত্র সর্বদা! নিকটে থাকিলে সেও ক্মাপনার 
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হইয়া যায়। সঙ্গের গুণ অসাধারণ। নিরন্তর সঙ্গ করিলে পরও 

আপনার হইয়া বায়। নিরন্তর হিংসার সঙ্গ করিলে আমরা হিংসাকে 
ভীলবাঁসি, আবার নিরন্তর অহিংসার সঙ্গ করিলে আমরা অহিংসাকে 

নভীলবাসিণ যাহারা হিংসক তাহার! “অহিংসা” সাধন করিতে প্রথম 
 প্রথ্ম বেশ রুষ্ট অন্গভব করিবে; কিন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সাধন করিতে 
কৃরিতে তাহারা এই অহিংসাব্রতকে অত্যন্ত ভালবাঁসিবে এবং ভবিষ্যতে 
আর হিংসা করিতে পারিবে না! বাহারা মিথ্যাকথার অভ্যস্ত হুইয়া 
গিরাছে, তাহারা “সত্য” সাধন করিতে প্রণম প্রথম অত্যন্ত কষ্ট অনুভব 

করিবে ক্রিন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই নিরন্তর সাধন করিতে করিতে সত্য ভিন্ন 

*্িথ্যাকথা আর তাহুণদের মুখ দিয়] বাহির হইবে না। সকল কার্যে 
অভ্যপিই প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হর_-পরে সহজ হইর| যায়| 
লেখখপড়া শিক্ষা, গানবাজনী শিক্ষী--প্রতি কাধ্যেরই প্রথমে একটু 
ষ্ট হয়, এমন কি যাহারা ঘোর মাতাল তাহারাও প্রথম প্রথম মদ্যপান 

অভ্যাস করিবার সময় একটু কষ্ট অনুভব করে। চিত্ত একাগ্রত- 

সহকারে যে কোন বিষরের অভ্যাস করিবে, তাঁহীতেই কৃতকাধ্য 

হইবে ) অতএব যদি তুমি ঘোর ছুরাচার হুইতেও অধিক ছুরাঁচার 

ভও, তাঁহীহইলেও, নিরাশ হইও নাঁ। অভ্যাসের বলে তুমি অচিরে 

পরম সাধু বলিয়া! গণ্য হইবে । অতএব প্রীণপণে সাধন অভ্যাস কর। 

ইহুল্লোক এবং পন্তলোকে তোমার মঙ্গল হইবে । 

ঝিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতান্ুমোৌদিতা লোভ- 

' 'ক্রোধমোহন্থ্ব্ক! স্বছুমধ্যাদিমাত্রা ছুঃখা- 
জ্ঞানীনন্তফলা। ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৪ ॥॥ 

হিংসাদি বিতর্কসকল কৃত, কারিত ও অনুমোদিত) লোভ, ক্রোধ 

৯৩ 
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ও মোহপুর্বক সম্পীদিত, এবং মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র। ইহারা 
অনন্ত সুখ ও অনন্ত অজ্ঞীনের উৎপত্তির কারণ। এইরূপ চিন্তা করির! 
প্রতিপক্ষভাবন! করিলে, এই সকল বিতর্কের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 

পাওরা যায় । ৃ 

হিংসা কৃত, কারিত ও অনুমোদিত এই তিনপ্রকার। কৃত অর্পণ 

নিজে যে হিংমা করা যায়; কারিত অর্থাৎ নিজে না করিয়া অপরের 
বার! যে হিংসা! করা হয়; অনুমোদিত অর্থাৎ একজন হিংস: ,করি- 

তেছে আর একজন সেই হিংসার অনুষ্টেদনে করিতেছে; অথবা 
একজন হিংসা করিতেছে এবং অপরে তাহার কোন (প্রতিবাদ 

করিতেছে না। অপরকে হিংসা করিতে দেখিয়। যদি প্রতিবাদ ন; 

করা হয়, তাহাহইলে, তাহার অনুমোদন করা হইল । কৃত হিংসা এনজে 
মত্ত কুটিলাম। কারিত হিংসা_বিধবা মাতাঁকে দিয়া মতম্ত কাটাইরা 
ভক্ষণ করিলাম। অনুমোদিত হিৎসাঁ_তুমি ছিপ ও ঝঁড়ণী দ্বারা মত্শ্য 

বিদ্ধ করিয়া তাহাকে খেলাইতেছ-__-আর আমি পুফরিণীর তীরে বসিয। 
তোমার প্রশংসা করিতেছি । তুমি ক্রোধোন্সত্ত হইয়া তোমার ছেলেকে 

প্রহার করিতেছ আর আমি তোমার প্রশংসা করিতেছি । এই 
কৃত হিংসাদি প্রত্যেকে আবার তিন তিন প্রকার হইতে পারে, যথা 

লোভপুর্ব্বক, ক্রোধপুর্ধবক এবং মোহপুর্বক | লৌভপুর্বক-_যেমন 
অর্থলোভে দস্থ্যরা গৃহস্বীমীকে নির্যাতন করে। ক্রোধপুর্বক-_খমন 

কেহ আমাকে অপমান করির়াছে, তাহাকে প্রহার করিব। 
মোহপুর্ববক-_যেমন আমীদের ভৌজনের নিমিস্তই ভগবান্ মতন্ঠের সৃষ্টি 
করিয়াছেন! অতএব হিংসা নরপ্রকার হইল। এই নয়প্রকার 

হিংসা আবার প্রত্যেকে তিন তিন প্রকার । যথা_ মৃদু, মধ্যম ও 

অধিমাত্র ; সুতরাং হিংসা সপ্তবিংশতি প্রকার হইল। যদ্দি আমি 

এই বিতর্কসকল ত্যাগ না করি, তাহাহইলে, আমীকে অনন্ত ছুঃখ 
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. ভোগ করিতে হুইবে এবং আমার এই অজ্ঞান অনন্তকালের জন্য 

থাকিয়া যাইবে । বিতর্কাদির এইরূপ ঘোর পরিণাম হৃদয়ে চিন্তা 

কদ্রিয়। তাহার প্রতিপক্ষ ভাবনা করিতে হয়| আমরা সচরাচর 
দেখিক্তে পাই ষে, কোন কোন লোক বৃদ্ধীবস্থায় কঠিন ছুরারোগ্য 

পীড়ায় অবুক্রান্ত হইয়। প্রতিক্ষণ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। ইহারা 

প্রতিক্ষণ মৃত্যু ইচ্ছা করিলেও ইহাদের মৃত্যু হর নাঁ। তুষানলের মত 

প্রতি পলে ইহারা রোগযন্ত্রণা সহ করিয়! দীর্ঘকাল পর্যন্ত জীবিত থাকে । 

এই "সকল লোক পুর্বজন্মেই হউক বা ইহজন্মেই হউক ঘোরতর 

ছিংসাকার্ধ্য সাধন করিয়! শেষজীবনে এইরূপ অবস্থার পতিত হর। 

সেই হিংসার ফল যতদিন না শেষ হয়, ততদিন তাহাদের মৃত্যু হয় নাঁ। 

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎমনিধো বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥ 

অহিংস প্রতিষ্ঠিত হইলে যৌগীর নিকট সমুদ্র প্রাণী বৈরভীব 

ত্যাগ করে। 

” অহিংসাপ্রতিষ্ঠিত যোগীর নিকট ব্যাত্রাদি হিংস্র জন্তও হিংসাভীব 
পরিত্যাগ করে। এই কারণে মুনিদিগের আশ্রমে ব্যান্ত্র ও হরিণশিশু 

,একত্র ক্রীড়া করিত। তোমার অহিংস! প্রতিষ্ঠিত হইলে আর কেহ 

তোমার হিংসা,করিবে না। সকলেই তোমার মিত্র হইবে। যখন 
কৌন কারণেই আর হিংসাবৃত্তি তোমার মনে উদ্দিত হইবে না, তখন 
জানিও তোমার মনে অহিংস' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 



১৯৩, মেয়েদের পাতঞ্জল। 

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥ ৩৬ ॥ 

সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগী বাকৃসিদ্ধ হন। 
সত্যাপ্রতিষ্ঠিত যোগী যাহাঁকে যাহা! বলেন, তাহার তাহাই হর । 

তাহার বাক্য অমৌঘ। কাহাঁকেও আশীর্বাদ করিলে সেই আশীর্কাদের 
ফল ফলে এবং কাহাকেও অভিসম্পীত প্রদান করিলে তাহাও ফলে । 

ইচ্ছা! করিলে পীড়িতের কঠিন পীড়া আরোগ্য করিতে পীরেন। ইচ্ছা 

করিলে জগাই মাধাই এর ন্তার পাপিষ্ঠকেও উদ্ধার করিতে পাঁরেন। 
সত্যপ্রতিষ্ঠিত যোগী অগন্তারপুর্বক ক্ষমতার বহিভূ্তি বার্থসংকল্গ 
করেন না। 

অন্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ববরত্বোপস্থানম্ ॥ ৩৭ ॥ 

অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রকৃতিমধ্যস্থ সমুদ্র রত্ব সাধকের নিকট 
উপস্থিত হয়| 

কায়মনোৌবাক্যে বিনি কখনও কাহারও ধন অপহরণ করিবার 

ইচ্ছা পৌষণ করেন না, তিনি চেতন ও অচেতন সমুদ্র রত্বের অধিকারী 
হুন। জগজ্জননী তাহার আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই তীহার নিকট. 
আনিরা দেন । শ্ীগীতাতেও উক্ত আছে “যৌগক্ষেমং বহাম্যহং” অর্থাৎ, 
আমিই তক্তের যোগক্ষেম বহন করি। অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীর 

মুখভাব এরূপ পরিবন্তিত হুর বে, তীহার মুখের দিকে তাকাইলেই যেন 

তাহাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করে, আর তিনি সেই দান গ্রহণ করিলে 
যেন দাত। কৃতকৃতার্থ হয়। আমি বেন তাহাকে কিছু না দিয়। থাকিতে 
পারি না 'আঁমি বেন তীহাকে ভাল না বীসিয়া থাকিতে পারি ন!।' 
কেন দিতে ইচ্ছা করে, কেন ভালবাঁসিতে ইচ্ছা করে, তাহার কার্রণ 
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খুঁজিরা পাই না। যেন ত্বাহাকে দিতে না পারিলে/ যেন তাহাকে 
ভালবাসিতে না পাইলে, আমার প্রাণে দীরুণ বেদনা অন্গভব করি। 

নিবি যেন আমার কতই বিশ্বীসের পাত্র। আমি তাহার নিকট 

নিশ্চিন্তভঃবে সর্ধন্ধ গচ্ছিত রাখিতে পারি। তিনি আমাদের মধ্যে 

খঁকিলে, আমাদের মনে কতই ভ্রনা হন্ব| তিনি বেন আমাদের 

পরম আশ্বীসম্থল 

মর সক 

্রঙ্গচর্য্য প্রতিষ্ঠায় বীর্ষ(লাভঃ ॥ ৩৮ ॥ 

্র্গ্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্যালাভ হয় অর্থাৎ সাধক মহা শক্তিশালী 

পুরুষ হন। পু 
র্যা প্রতিষ্ঠিত হইলে, শরীরের, মনের ও বুদ্ধির বল বন্ধিত হয়। 

উন্জির়ের তেজ বদ্ধিত হইয়া ুক্ষ্ম ও অলৌকিক বিষরসকল দর্শন শ্রবণাদি 
করিবার সামর্থ্য হয়। আমরা প্রকষ্টর্ূপে তন্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ 
হই | ব্রক্ষের সার না থাকিলে যেমন বৃক্ষ 'আর ফলোৎপাদন করিতে 
'পরে না, তেমনই দেহের বীর্যক্ষর হইলে দেহন্বার! আর কৌন কার্য, 

হর না। দেহ নানাপ্রকার পীড়ার আ্পদ হর এবং অকালে বিনষ্ট 

হুইরা যার। ব্রন্ষচ্্যহীন মানবেরা জ্ঞানলাভ করিতে পারে না! 
তাহাদ্বের উপদেশ অপরের মনকে বিদ্ধ করিতে পারে না; সুতরাং 
তাঁহদের উপদেশ কেহ পালন করে না। ব্রহ্গচধ্যহীন ব্যক্তিরাখসাবার; 
পন্ড অপেক্ষীও অধম ও নিকৃষ্ট । নিয়শ্রেণীর পশ্তগণও যখন তখন 

বীধ্যক্ষর+করে না, তাহা রাও প্রাকৃতিক নিরমানুযারী বণাসময়ে বীধ্যক্ষর 

করৈ, কিন্ত মানুষ ঞ্তদুর কামমোহিত যে ইহার! দিবারাত্র খন ইচ্ছা 
শীর্যযক্ষর করিতে প্রস্তত। যেন বীধ্যক্ষরজনিত আনন্দলীভই মানবজীবনের 
এন্ধমীত্র সার্থকতা । অতএব অধথণ শুক্রক্ষয় 'করির। উৎসন্ন যাইও 
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না-_বীর্ধযরক্ষা কয । অগষ্টাঙ্যোগ সাধন কর-_ধারণাঁ, ধ্যান ও সমাধি 

হইবে এবং এই জীবনেই সর্বশক্তিমান ও সর্ববজ্ঞ হইতে পারিবে । 

,  অপরিগ্রহন্থৈষ্যে জম্মকথন্তাসংবোধঃ ॥ ৩৯ ॥ 

অপরিগ্রহস্থৈর্য্য হইলে জন্ম জন্মান্তরের বিষয় স্মরণ হুর | 
আমি কে? কি ছিলাম? কোথা হইতে' অসিলাঁম ? কোথাঁর 

ষাইব? পরেই 'বা কি হইব? অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইত্যাদি 

প্রকার পূর্ব পুর্ব্ব জন্ম ও ভবিষ্যৎ জন্ম জানিতে পারা যার | 

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্না পরৈরসংসর্গঠ ॥ ৪০ ॥ 

শৌচ সাধন্ন হইতে স্ব-অঙ্গের প্রতি অর্থাৎ নিজ দেহের প্রতি 

জুগ্ক্গা অর্থাৎ দ্বণা হর এই জন্ত পরের সহিত সংসর্গ- করিতে 
ইচ্ছা হয় না। 

শরীর সর্ধদীই মলিন হইতেছে, এইজন্য সর্বদাই স্বানাদি করিয়। 
ইহাকে পরিফ্ষীর রাখিতে না পাঁরিলে, গাত্রে বিষম দুর্গন্ধ হয়। যাহারা 

অধিক পিয়াজ খাঁর, তাহীদের গারে পিরাজের গন্ধ বাহির হয়। এক, 
একজনের গারে এত উৎকট দুর্গন্ধ যে তাহার নিকটে বসির) থাঁকিতেও 

'অত্ন্ত কষ্টবোধ হয়। শরীর হইতে অনবরত বিষ্ঠা, মুত্র, ঘর্্ ও 

্লেম্মা প্রভৃতি নানাগ্রকার ক্রেদ নির্গত হইতেছে; এইপ্রকার ঘ্বণিত 
ও অপবিত্র শরীরকে শৌচপরারণ ব্যক্তিরা আলিঙ্গন করিতে 'পীত্রেন 

না।. যাহারা অশোৌচপরায়ণ, তাহারাই এই পুতিগন্ধযুক্ত দেহ আলিঙ্গনে 
সুখ অন্থভব করে। 
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'সত্বৃশুদ্ধিসৌমনস্তৈকাগ্েক্দিয়জর়াত্বদর্শনযোগাত্বানি চ॥৪ ১॥ 

,. ্শোচ হইতে সব্বশুদ্ধি হয় অর্থাৎ চিত্ত বিশুদ্ধ হয়? সন্বশুদ্ধি হইতে 
স্ট্মনম্ত লাভ হয় অর্থাৎ মনে শাস্তি আসে) মনের শরস্তি হইলে 

" একণগ্রত1 হর অর্থাৎ চিত্ত একাগ্র হুর এবং সৎকন্মে একাগ্রতা জন্মে, 

একাগ্রতা পছুইতে ইন্জ্রিরজরর হুর । ইক্জরিরজর হইতে আত্মদরশশনের 

“যোগ্যতা হয়। 

স্থোচ হুইপ্রকীর। আভ্যস্তরিক শৌচ ও বাহ্ শৌচ। বাহ্ শৌচ 

দ্বারা শরীর পরিষ্কত হর এবং আভ্যন্তরিক শৌচদ্বারা মন বা চিত্ত 

পরিষ্কক্ত' হয়। যমাদি সাধন করিতে করিতে চিত্তমল বিদুরিত হয়। 

চিন্তের মলই মনের অঁশীস্তির কারণ। চিত্ত হইতে মল বিদূরিত 
হইলে, মনও শীস্ত হয়| মনে শান্তি না থাকিলে, কোন কাঁজে মন 
যার না_একমন দিয়া কোন কাজ করা যাঁর না। মনে শাস্তি 

থাকিলে, একমন দির! সকল কাঁধ্যই করা বার; এইরূপে চিত্তের 
একাগ্রতা সাধিত হর। শুদ্ধ একখগ্র চিত্ত ভিন্ন ইন্ড্ির জয় কর সবার 

মু এবং জিতেক্দ্রিয় না হইলে ধারণা, প্যান বা সমাধিও হয় না। 

সমাধি না হইলে আখত্মদর্শন হয় না। চিন্তে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির 

যোগ্যতা হইলেই আ'ক্মদর্শনের যোগ্যতা হয়। 

সান্তোষাদনুত্তম স্থুখলাভঃ ॥ ৪২ ॥ 
সন্তোষ হইতে অন্ুত্মম সুখলাভ হয় 

'তৃষ্ণাক্ষয়জনিত, সুখই নির্শল সুখ |" তৃষ্ণাক্ষর না হইলে সম্তোষ- 
» সাধন হয় না। যতদিন বিষয়ে ভূষ্ থাকিবে, ততদিন সস্তোষপাধন 

ভ্লইবে না। সন্তোষ পরমরত্ব। সম্তোষরান্ ভিখারী ছিন্ন ও জীর্ঘবন্ত 
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পরিধান করিয়া, দিবসান্তে একমুষ্টি অননগ্রহণ করিয়া এবং জীর্ণকুটারে 
অবস্থান করিয়া যে স্ুখলীভ করে, রাজরাজেশ্বরগণ তাহাদিগের 

অষ্রালিকামধ্যে নানী প্রকীর ভোগের উপকরণে পরিবেষ্টিত হষ্টরাও 
সে সুখ প্রাপ্ত হন না। ধনীর জীবনে সে সুখ আকাশকুস্থমবৎ | 

বিষয়াসক্তি আমাদের সর্বন্থখের কণ্টক। কাম, ক্রোধ ও লোভাদি ' 
বিপু যতদিন হৃদয়ে রাজত্ব করিবে, ততদিন সম্ভোষরত্ব প্রাভ হইবে 
না। সর্বদা নিজের অবস্থায় সন্তষ্ট থাকিবে । অধিক ভোগ আকাজ্কা। 

করিবে না। ইন্দ্রিয় ও মনের নিগ্রহ করিবে | এইরূপ করিতে 'করিতে 
ভোমার বিষরাসক্তি কমির! যাইবে, তখন: সম্তোষের উদয় হুইবে। 

তোমার আর বিষরতৃষ্জ থাকিবে না। বিষয়তৃষ্ণ পরম' শক্র। 

ইহার উদর পূর্ণ করা অসম্ভব । এ পধ্যস্ত কেহই ইহার উদর পূর্ণ 
করিতে পারে নাই। যাহার বিষয় তৃষ্া বত অধিক তাহার ক্লেশও 
তত অধিক । যাহার বিষয়তৃষ্চ। বত কম-_-তীহার ক্লেশও তত কঁম। 

অতএব বিষরতৃষ্তা পরিত্যাগ কর কর্তব্য | 

কায়েক্দ্রিসিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়ীৎ তপসঃ ॥ ৪৩ ॥ 

তপশ্তার দ্বারা অশুদ্ধির ক্ষর হুইলে পন্থী, অণিমা লঘিম' প্রভৃতি 
কায়সিদ্ধি এবং দূরদর্শন, দুরশ্রবণ, প্রভৃতি ইন্দ্িয়সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। 

আম্ঠুদের শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের কতকগুলি অদ্ভুত ক্ষমতা আছে'। 
ইচ্ছা করিলে আমরা শরীরকে খুব ছোট করিতে পারি, একটা ক্ষুদ্র 

,পিপীলিকীবৎ হইতে 'পারি এবং ইচ্ছা করিলে আমরা তুলা স্তার 

লঘুও হইতে পারি। এ ক্ষমতা আমাদের মধ্যে মাছে । সেইরূপ 
ইচ্ছা করিলে আমরা অনেক দূরের বস্ত দেখিতে পারি এবং অনেক : 
দুরের কথা শুনিতে পারি। এ ক্ষমতাও আমাদের ইন্দ্রিয়ের আছে 
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এই ক্ষমতাগুলিকে সিদ্ধি বলে। এই সিদ্ধি অস্বাভাবিক নহে। ইহা 
স্বাভাবিক শক্তি। শরীরের ও ইন্দ্িয়ের এই শক্তি আবৃত আছে, 

গুকর্দশত নাই । কিসে আবৃত করিয়াছে ?-_-অশুদ্ধি অর্থাৎ মলিনত] | 

এই, অশুদ্ধির ক্ষর হইলেই আমাদের শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের এই অণিম”, 
. লিমা, দুরদর্শন ও দুরশ্রধণ প্রভৃতি "স্বাভাবিক শক্তি আপনা আপনি 
প্রকীশ পাইবে । এ শক্তি বাহির হইতে সঞ্চর করিতে হয় না। ইহা 

, আয়ার্দর অধিকারভূক্ত স্বাভীবিক শক্তি | শরীর ও ইন্দ্রিয়ের মলিনতা! 
এই শ্বভীবিক শক্তিকে প্রকাশিত হইতে দিতেছে নী। এই মলিনত!: 

দুর হইলে এই শক্তি আপনিই প্রকাশিত হইবে | কি করিয়া! এই মলিনতা৷ 
দূর্/ হইব ?_-তপশ্তার দ্বারা; যেমন বস্থ মলিন হইলে আমরা ক্ষার- 
সহযোগে তাহার শুত্রতাঁ সম্পাদন করি। বস্ত্র স্বাভাবিক শুভ্রই ছিল 

এবং এখনও শ্তত্রই আছে, তবে মলিনতার আবরণে সেই শুভ্রতা 
আবরিত হইয়াছিল; এক্ষণে ক্ষারসহযৌগে যেমন সেই মলিনত। 

কাটিয়া গ্লে অমনি সেই বস্ত্রের স্বীভাবিক শুভ্রতা প্রকাশ পাঁইল। 
'নৃতন করিয়া বস্ধের শুন্রতা আনিতে হইল ন!। সেইরূপ মানবমাত্রেরই 
শরটরে ও ইন্ড্রিরে এই সকল সিদ্ধি বর্তমান অণছে ১ তপস্তার দ্বারা মলিনতা 
কাটিরা গেলেই এই সকল সিদ্ধি আপনিই. প্রকাশ পাইবে । সাধক 

ইচ্ছা না করিলেও প্রকাশিত হইবে । তবে যোগীরা এই তপস্তাকে 
সিদ্ধির জন্ত প্রয়োগ করেন না; পরমার্থপ্রাস্তিই তাহাদের একমাত্র 

লঙ্গ্য*। অনেকে" এইরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অর্থ উপায়ের একুটা পন্থা 
করিয়া লর এবং সাধারণ লোকের নিকট এই সিদ্ধি দেখাইয়া অর্থ 

উপীজ্জনঃ করে| ইহারা বৌগত্রষ্ট হইরা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। 
'অভএব সাবধান ক্সিদ্ধির কথ সর্বদা গোপন ব্লরাখিবে, কাহীরও 

নিকট প্রকাশ করিবে না। প্রকাশ করিলে অহঙ্কার বদ্ধিত হইয়া 
স্তোযাদের পাপপথে লই যাইবে । সিদ্ধি পাও বা না গ্রাঁও সেদিকে , 
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আদৌ লক্ষ্য রাখিবে না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া লাঁধনপথে অগ্রসর হইবে । 
ভোৌগবৃত্তিই শরীরের ও ইন্দ্রিরের মলিনতা আনয়ন করে । বৈরাগ্যবৃত্তিই 
তাহাদের শুদ্ধিসাধন করে। প্রবৃত্তিপথে শরীর ও ইন্দ্রির মলিনহুর, | 

নিবৃত্তিপথে ইহারা শুদ্ধ হয়। তপস্তাঁদি এই ভোগবৃত্তি নিবারণ কবিরা 

বৈরাগ্যবৃত্তি আনয়ন করে। ভো]গবৃত্তি যতই বদ্ধিত হইবে-__-মলিনতাঁও 
তত বৃদ্ধি পাইবে । ভোগবুত্তি যত কমিবে-_-যলিনতাও তত কমিবে। 
অতএব সর্ধদণ তপন্তার দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয়েরপ্গুদ্ধি সম্পীদন করিবে | 

বাহির হইতে দেখিলে সকল মানুষের শরীর ও ইন্দ্রির একপ্রর্ীরের, 
দেখায় এবং পাশ্চীত্যবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরাঁ এই শরীর ও ইন্জিয়ের 

স্থল উপাদীন একই প্রকার বলিয়া জানেন। স্থুল উপাদাঁম 'ঞাক 

হইলেও সুক্ষ উপাদান এক নহে। মানুষের সংস্কার অনুারী, প্রকৃতি 

অনুযারী ও সাধন অনুযারী এই হুক্ষ্স উপাদীন বিভিন্ন প্রকারের হর। 
বাহার সাত্বিক সংস্কার, সান্বিক প্রকৃতি ও সাত্বিক সাধন তীহার এই 
সুক্ষ উপাদান, রাজস তামস সংস্কার, প্রকৃতি ও সাধনসম্পন্ন মন্ুষ্ের 

স্থগ্ম উপাদান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সাধন করিতে করিতে এই নুক্ষ 
উপাদান পরিবপ্তিত হর। বাজস তামস প্রকৃতির মনুষ্য সাত্বিক সাধন 

করিলে, তাহার রাজন ত্বামস সুশ্ম উপাদান সাত্বিক হইয়া যায়; 
আবার সাত্বিক প্রকৃতির মনুষ্য রাঁজস তামপ সাধন করিলে, তাহার 

সান্বিক উপাদান পরিবতিত হুইয়! রাঁজস তামসে পরিণত হর। সাধন 

অনুযায়ী, আমাদের শারীরিক ও এন্দ্রিরিক সুল্স ' উপীদানগুলিরও 
পরিবর্তন সাধিত হয় । বীহার উপাদান সাত্বিক প্রকৃতির--তীহার 

দেবপ্রক্কৃতি ; যাহার উপাদান রাঞ্জস প্রকৃতির তাহার মনুষ্যপ্রকূতি ; 

বাহার উপাদান তামস ্রস্কতির_স্তবীহার পল্তপ্রক্লতি। পশ্ুপ্রক্কৃতি 

উন্নত হইয়া মনুম্তপ্রকৃতি হর এবং মন্তষ্ক প্রকৃতি উন্নত হইর! দেবপ্রকৃতি. 

হয়) আবার দেবপ্রন্কতি অবনত হুইয়া মনুস্প্রককৃতি হর এবং মনুষ্য- 
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প্রকৃতি অবনত হইয়া পগুপ্রকৃতি হর। মানুষের মধ্যে তিন রকম মানুষ 
দেখিতে পাওয়া যার,--(১) দেব-মানুষ, ২) মানুষ-মানুষ ও (৩) পশ্তি- 

মীন্কুষ ৯ পশুমানুষের। অত্যন্ত কঠোর সাধন করিলে তবে দেবমানুষ 

হইতে পার্রিবে। পশ্রমানুষদ্রে আমরা রাক্ষস, অনুর প্রভৃতি বলিয়া 

পাকি, ইহারা প্রায় সাধন করে না॥ দিবারাত্র বিষয়ভোগে ব্যস্ত । 
অগ্টাঙ্ঈটযৌগের সাধনে, শীরীরিক ও এজ্রিরিক হুক্মস উপাদাঁনগুলি 
পরিবন্তির্ত হইর1 দেবপ্রকৃতিবিশিষ্ট হয়, তখন সেই শরীর ও ইন্জ্রিয়ের 
ক্ষমতা দেঁবতাদিগের ন্তায় হয় অর্থাৎ 'অনিমা, লঘিমা, দুরদর্শন, দূরশ্রবণ 

প্রভাতি সিদ্ধিলাভ হয়| স্যহাদের উপাদান পশু ও মানবপ্র কৃতির 

তাহঠদের্রী যধ্যেও এইসকল ক্ষমতা আছে--তবে অগ্রকাশিতভাবে। 

তপস্তার দ্বারা তাহাদের "শরীর ও ইন্দ্রিরের মল অপনোদিত হইলে, 

তাহারা পণ্ড ও মমুম্প্রক্কতি হইতে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইর়। দেবপ্রকৃতি প্রাপ্ত 
হর এবং দেবতাদের গুণ ও খ্রশ্বর্যেরও অধিকারী হয়। এইজন্য 
খবি বলিয়াছেন বে, তপস্তার দ্বারা অস্তদ্ধিক্ষর হইলেই কায় ও ইন্দ্রিয়ের, 

সিদ্ধি হয়। 

স্বীধায়াদিষ্টদেবতীসম্প্রয়োগঃ ॥ ৪৪ ॥ 

স্বাধ্যায় হইতে ইঞ্টদেবতার সহিত সাক্ষাৎকার হয় । 

'স্বাধ্যায় অর্থে ইষ্টমন্ত্ররে জপ ও মোক্ষশান্ত্রর অধ্যর়ন। খুব দুঢ়তার 
সহিত সাধন করিয়া! যাঁও_-কত কি দেখিতে পাইবে! দেব, খাষি, 

সিদ্ধ, সুনি ও বোগীদিগের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে! তুমি দ্বার 
অর্গলবন্ধ করিয়া ঘঞ্জরর মধ্যে বসির থাকিলেও, সেই ঘরের মধ্যেই 

তাহাদের আবিরীঁব হইবে । তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে, 
তীহাদ্দিগের কথ শুনিতে পাইবে এবং তাহাদের সহিত কথা কহিতে. . 
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পাঁরিবে। তে'মীয় তীর্থক্ষেত্রে বৃথা ঘুরিরা ঘুরিয়া দেবতা দর্শনের চেষ্টা 

করিতে হইবে না । এইরূপ ঘরের মণপ্যে বসিয়া! যে দেবদর্শন, তাহাই 
প্রকৃত দেবদর্শন। দেবদর্শনের উপযুক্ত ইন্দ্রিয় না হইলে দেবদর্শ হর 
না। পুরীর মন্দিরের মধ্যে জগন্নাথদর্শন হয়-তীহাদের, ধাহাদের 

ইন্দ্রিয় পশু ও মনুষ্য প্রকৃতি ত্যাগ করির1 দেবপ্রকুতির হইয়াছে । আর 
পশ্ত ও মনুষ্যপ্ররৃতি লইয়া! জগন্নাথ দর্শন করিতে গেলে জগন্নাথদর্শন 
হয় না। পশু ও মনুষ্যভাবের উপযোগী দ্রব্ই দর্শন হয়। বড়লোক 

হুইলেই জগন্নাথদর্শন হয় না। শরীর ও ইন্দ্রিয়কে দেবভাবে পরিণত 
করিতে পীরিলেই ঘরের মধ্যে বসিরীও জগন্না্দৰশন হয়। খুব কাতর 

হইয়া, অতিব্যাকুলভাঁবে ঘরের খিল বন্ধ করিয়া চক্ষের জলে খবের 
মেঝে ভাঁসাইয়া দীও। তিনি না আপিয়। থাকিতে পারিবেন, না। 
'কিন্তু কাতর হইবে কে? যে পশ্ত, যাঁভীর ব্যবহীর পশুবৎ, যে বিষর- 

লম্পট__তাহার মনে সে কাতরত। আঁগিবে কেন? তাহাকে ধিকৃ! 

সে তীর্ঘদর্শন করিতে আসিয়া, ভগবানকে ন। দেখিয়া পরক্ত্রীর রূপ দর্শন 
করিতেছে ও অপরাপর সমুদর ইন্দ্রিয়কে পশুর'ভোগে নিধুক্ত করিয়াছে ! 
তাহার শরীর ও ইন্দছ্রিরের উপাদান পশুপ্রকৃতি ত্যাগ করিতে পারে 

নাই; সুতরাং তীর্থেগমন করুক বা যেখানেই যাক, তাহার ভিতর 

হইতে সেই পশ্ুপ্রকৃতিই প্রকাশ পাইবে। পশ্তর শরীর ও ইন্ত্রির 
হুইতে দেবতার গুণ প্রকাশিত হইতে পারে না। তাহার তীর্থগমন 

বুথা। তীর্থস্থান তাহার আগমনে অপবিত্র ও কলুষিত হয । বর্তমান- 
কালে বাহারী তীর্ঘদর্শন করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই এই 

প্রকৃতির । তীর্ঘব্রমণের উদ্দেশ্ত ইহারা জানে না। ইহারা ।ষায়__ 

"পীচটা জিনিস ক্রয় করিতে ও নানাপ্রকার লোক ওদৃশ্ত দর্শন করিতে । 

তাই বলি-_তীর্থব্রমণ করিতে হইবে না! নিজ ঘরে বনিয় সমুদয় 
.তীর্থের কাজ, হইবে। তোমার শরীর ও ইন্দ্রির দেবপ্রকৃতির হইলে, 
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তুমি বাহাকে ডাকিবে, সেই দেবতাই তোমার নিকট আঁসিবেন। খুব 
দুঢ়তার সহিত সাঁধনে অগ্রসর হও । খুব জোর-_খুব জোর- দিবারাত্র 

ইস্টমপ্্রের জপ, ধ্যান, মোক্ষশাস্ত্রাধযরন ও সৎসঙ্গ কর এবং 
*ফলকামনা'বিহীন হইয়া সৎকাধ্য কর- তোমার নিশ্চয়ই ইষ্টদেবতার 

সহিত সাক্ষাৎকীর হইবে। তাহীহইলেই জীবন কৃতার্থ হইবে । 

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥ ৪৫ ॥ 

শ্বরপ্রণিধান হইতে '্রমাধিসিদ্ধি হর | 
প্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে সর্বকর্মীর্পণ, ঈশ্বরে সর্বভাবার্পণ | সমুদ্র 

কর্ম, »সমুদয় ভাব জশ্বরে অর্পন করিরা, ফলকামনাশূন্ত হইর ত্ণহার 
একবস্ত শরণীপনন হইবে! তদাঁবে ভাবিত হইয়া, ঈশ্বরময়চিত্ত হইয়া 

বাইবে। ঈশ্বরে তন্মরভীব প্রাপ্প ভইলে, তোমার সমাধিসিদ্ধি 

হুইবে। 

. সঙ্গই আমাদের উন্নতি ও অবনতির কারণ। সর্ধদ] যাহার অঙ্গ 
করিব, তাহার ভাবে ভাবানিত হইব! সর্বদ1 ঈশ্বরের সঙ্গ করিলে, 
তাহাতে আমাদের সমুদর ভাব মিশাইয়। দিলে, আমর! ত্রশ্বরিক ভাবে 

ভাঁবান্বিত হইব। স্থুলবিষর়ের সঙ্গ করিলে, আমানের মন স্থুলবিঘরে 
আকৃষ্ট হইয়া, প্রবৃত্তিপথে ধাবিত হইয়। অধোগতি প্রীপ্ত হইবে; আবার 

সুক্বিষয়ের সঙ্গ করিলে, মন স্থলবিষন্প ত্যাগ করির1 অর্থাৎ গ্রন্থভিপথ 

ত্যাগ করিয়! নিবৃত্তিমখর্গে বিচরণ করিবে ও উন্নতিলাভ করিবে । আমরা 

বতইন্মল ত্যাগ করিরা সুক্ষ হইতে সুস্মতর ও ুস্্তম বিষয় ধ্যান করিব, 
ততই ক্রমশঃ আমার্দের অধিকতর ও অধিকতম উন্নতি হইবে । ঈশ্বরতত্ব 

সর্বাপেক্ষা নুক্্তত্ব, সুতরাং ঈশ্বরে সমুদয় ভাঁব অর্পণ করিয়। তাহার 

ধ্শন করিতে পারিলে আমরা শীত্রই সমাধি প্রীপ্ত হইব ।"* সমাধিসিদ্ধি ' 
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হুইলে আমরা একস্থানে বসিয়া দেশদেশীন্তরের সমুদয় সংবাদ প্রাপ্ত 
হইব। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমুদর বিষয় জানিতে পারিব। সাধন 

করিতে করিতে এইরূপ অবস্থা প্রা্ত না হইলে সাধন বৃথা । দ্ঢ়তার 
সহিত সাধন কর--কত অদ্ভুত অলৌকিক বিষয় দেখিতে পাইবে" ও 

জানিতে পারিবে-জগতের ইটকাঠ, বাগানবাড়ী বা টাকাকড়ি 
তাহার নিকট অতি তুচ্ছ ও হের়। সাধন কর-_রত্রপ্রীপ্ত হইবে, 
সুবর্ণধণ্ড পায়ে ঠেলিয়৷ তুমি মাঁটীর ঢেলা আঁচলে বাধিতেছ'| তুমি 
অন্ধ, তাই মাঁটার ঢেলাকেই উচ্চসম্পদ্ মনে করিয়াছ। সাধন কর 
ভোমাঁর চক্ষু উন্নীলিত হইবে, তখন বস্তর' প্রক্কত স্বরূপ বুঝিতে 
পারিবে । 73, & বা, &১. পাঁশ করিলে এ চক্ষু ফুটিবে না স্খ্গহি- 

প্রদশিত সাধন ভিন্ন_এ চক্ষু ফুটিবে না। তুমি 9. 4. বাঁ ৬, £২. 
যতই পাশ কর না কেন- তুমি লক্ষপতি হও না কেন 7__তুমি যে অন্ধ, 

সেই অন্ধই থাকিয়া যাইবে ! 

স্থিরস্থখমাসনম্ ॥ ৪৬ ॥ 

স্থিরভাবে ও স্তখে বনুক্ষণ পর্য্যন্ত উপবেশন করাকে আসন বলে। 

আসনসিদ্ধ না হইলে ধারণ, ধ্যান, সমাধি কিছুই হইবে না 
আসনসিদ্ধ হইলে, শরীর স্থির হয় এবং শরীর স্থির হইলে, চিত্ত স্থির 

হয়। “আবার চিত্ত স্থির হইলেও শরীর স্থির হয়, অতএব উভয় দিক 
হইতে সাধন করিবে। চিন্তস্থির করিবার জন্ত যৌগের অন্ঠান্ত অঙ্গ 

সাধন করিবে এবং শরীর স্থির করিবার জন্য আসন অভ্যাস করিবে। 

চিত্তের সহিত শারীরিক কার্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। চিত্তে যে 
ভাবের উদ্দয় হয়, শরীরে সেইভাব প্রকাশ পায়। চিত্তে ক্রোধের উদয় 
হইলে শরীরের একপ্রকার সংস্কান হয় এবং ক্ষমার উদর হইলে 
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অন্তপ্রকার সংস্থান হয়, স্থুতরাং চিত্তের ভাবানুষায়ী শরীরের সংস্থানের 

পরিবর্তন হয়। আবার শরীরের বিশেষ বিশেষ সংস্থান অর্থাৎ আসন 
অভ্যন্ত হইলে, আমাদের চিত্তের ভাব পরিবর্তিত হয়। শরীরের 
ঘে"বে প্রকার সংস্থান অভ্যস্ত হইলে চিন্তে উচ্চ ভাবের উদয় হয়, 

তাহাই য্বেগসম্পকাঁর আসন। ষৌগের অনুকূল আসনে অভ্যন্ত 
হইলে চিত্তে নীচ ভাবের উদয় হর না, পরস্ত শুদ্ধভীবের স্কুরণ হয়। 
এইজ, শরীরের স্থিরতা চিতস্থিরতার সাহায্য করে এবং চিত্ত স্থির 
করিলে শরীর স্থিবৃতার...সাহাব্য হর। চিন্তস্থির করিতে পারিলে 
প্রাণবুনুও স্থির হর এবং আপন আপনি কুস্তক হয়। 

আসন ছুই প্রকার (১) ধাহার উপর আমরা উপবেশন করি 
এবংশ২) দেহকে যেরূপভাবে উপবেশন করাই । প্রথমে কুশীসন, 
তান্ধার -উপর মৃগচন্্ন ও তাহার উপর কোমল কার্পাসনির্ষিত বন্ত্ 

,বিছাইলে উত্তম আসন হয়। নিরসনে বসিয়া সাধনীর কোন কার্য্য 
করিতে নাই। মাঁটার উপর শরন বাঁ উপবেশন করিলে, পৃথিবী 
আমাদের শক্তি হরণ করেন। সুতরাং বিনা আসনে কোন ধর্মকার্ধ্য 
করিবে না। আসনে উপবেশন করিলে পাধিব আকর্ষণ আর কোন 
ক্ষতি করিতে পারিবে না! দ্বিতীয় আপন--এই দেহকে কৌশলবিশেষে 
স্থাপন | দেহসন্বন্ধে বছপ্রকার আসন আছে। যেরূপ আসন 

অভ্যস্ত হইলে শ্লাহার শরীর নিশ্চল হর ও স্থখবোধ হয়, সেইরূপ 
আসনই তাহীর পক্ষে হিতকর। অধিকাংশ সাধকের পক্ষে মুস্তপল্মাসন 

খুব ভীল। এই আসন বৃত অল্প বরস হইতে অভ্যাস হয়, ততই ভাল । 
অধিক বয়সে আসন অভ্যাস হয় না, কারণ তখন পায়ের হাড় মোট! 

হইয়া যায় ও হ্বাটু'মুড়িতে অত্যন্ত কষ্টবৌধ হয়। যে কৌন আসনই 
'কর না কেন- মেরুদণ্ড ঠিক সোজাভাবে রাখিয়া উপৰেশন করিতে 

হুইবে। এই মেরুদণ্ডের মধ্যে সুযু্া, নাড়ী আছে। এই নাড়ীপথ 
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দিয়া শক্তি উর্ধে উঠে। এই মেরদণ্ড গুহ্ম্বার হইতে আরম্ত করিয়া 
মস্তকের নিম্নভীগে আসির! শেষ হইয়াছে । এই গুহদঘরের নিকট হইতে 
কৃগুলিনী শক্তি উদ্ধে উঠিয়া মস্তকের মধ্যে সহস্রার পর্যযস্ত বার। সাধক 
সাধনদ্বারা যতই উন্নতিলাভ করিবেন, এই শক্তি ততই উর্ধে উঠিবে।. 

চিন্ত যত-পরিক্ষকার ও স্থির হুইবে--এই শক্তি তত উর্ধে উঠিবে। 
বিষয়াসক্তি কমিয়া বৈরাগ্য যতই বদ্ধিত হইবে, এই শক্তি ততই: 
উদ্ধে উঠিবে। যাহার শক্তি যত উর্ধে উঠিরাছে, সে তত উন্নীতিলাভ 
করিয়াছে । মেরুদণ্ড সৌঁজ! থাঁকিলে, ুযুয়াও সৌজা থাকে, বাকির। 

থাঁকিলে সুযুক্নাও বাকিরা যার। যাহার সর্বদা পিঠ কুঁজ! করিয়া 

বসে, তাহাদের শিরদাড়া বাকিরা যার। দিঠ কুঁজা করিয়া বঙ্গিগ্ 

লেখাপড়! করা ভাল নয়। ছেলেদের শিরদীড়া বড় কোমল। “ছোট 
ছে ছেলেদের শিরদীড়া যাহাতে বাকিরা না যায়, সে বিষর সন্দা 

লক্ষ্য রাখিবে। ছেলের ছয় মাস বয়স হইতে না হইতে, অনেকে 
ছেলেকে বসাইবাঁর জন্য চেষ্টা করে। ইহাতে তাহাদের সেই কোমল 
শিরদীড়। বাকিয়া যায় এবং চিরকালের জন্য তাহারা কষ্টভোগ করে।, 
অতি অল্পবয়স্ক কচি কচি ছেলেদের অনেকে কোলে করিয়! লইয়! 
বেড়ায় ইহাঁও অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস। ছেলেদের শিরদীড়া শক্ত না 

হইলে, আমোদ করিবার জন্য তাহাদিগকে লইর! এরূপ অভ্যাস 

করাইও না। অসময়ে এইরূপ কদভ্যাসের কুফল ত্াহীরা যাবজ্জীবন 

ভোগ রূরে। এই কদত্যাসের জন্ত ভবিষৎ জীবনে তাহারা ভয়ঙ্কর 
ভরঙ্কর কঠিন পীড়াগ্রন্ত হয়, এমন কি ইহার ফলে পক্ষাঘাত পধ্যস্তও 
হর নল সোজা থাকিলে যেমন তাহার মধ্য দিয়া জল সহজে যাতখয়াত 

করিতে পারে, সেইরূপ স্ুযুয়া! সোজা থাকিলে শক্তি তাহার মধ্যে 
সহজে যাত্ীয়াত করিতে পারে। ষাহাদের নুযুয়! বক্র তাহার! উচ্চ 
ভাবন। বা উচ্চ ধারণ করিতে পারে নাঁ_তাহীদের সমাধি হয় নাঁ। 
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ুযুস্তা যত সৌজা থাকিবে, উচ্চ ধারণা ও সমাধির তত'ন্ুবিধা হইবে। 
সেইজন্য আসন করিতে বসিয়া মেরুদণ্ড সৌজ! রাথিবে | পগ্মাসন 
কর্রিত্ে হইলে, বাম উরুর উপর দক্ষিণ চরণ ও দক্ষিণ উরুর উপর 

বাম-চরণ ব্লাখিয়া মেরদণগ্ডকে সরলভাবে রাখিয়া উপবেশন করিবে । 

,এক চরণ উরুর উপরে ও অপর চরণ উরুর নিয়ে রাখিলে বীরাসন হয়| 
সর্বপ্রকাতট আসন বর্ণনা করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্ত নহে। যাহাঁদের 
'কৌতুহুঙ্টী হইবে, তাহারা অন্য গ্রন্থ দেখিরা লইবে। তবে গুরুর 
উপদেশীন্্যীরী এইসকল বিষয় শিক্ষা করা খুব ভীল। আসনসিঘ্ধ 
হইলে, দেহ স্থির হরণ*দেহ স্থির হইলে, চিত্ত স্থির হয়। প্রথম 

 প্রতর্সা্ীভ্যাসে বড় কষ্টবৌধ হর--পরে অভ্যন্ত হইলে স্ুখানুভব হয়। 

হারঠু সর্বদা হাত পা নাড়ীর এবং চঞ্চল, তাহাদের শীগ্র আসন 
অভ্যাস হুয় নী। আসনে বসিয়। ইষধ্যান করিলে, আসন শীঘ্র ও 
সহজে অভ্যাস হয়। বেমন আসন অভ্যন্ত হইয়া দেহ স্থির হইলে 
চিত্ত স্থির হয, তেমনই চিন্ত স্থির অভ্যাস করিলে দেহও স্থির হয় 1 

* প্রযত্শৈথিল্য।নস্তসমাপত্ভিভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥ 
প্রযত্বশৈথিল্য ও অনস্তসমাপন্ভিদ্বারা আঙনসিদ্ধ হয় । 

_. প্রযত্বশৈথিল্য অর্থাৎ আমাদের শরীরের স্বাভাবিক চেষ্টাদির 
শিথিলতা অর্থাৎ শরীরকে মড়ার মনত অবশভাবে রাখা । আসন 
করিত বসিয়া হাত, পা এইপ্রকারে অবশভাবে ছাড়িয়। ট্রিবে ও 
তৎসঙ্গে ইষ্টারদি কোন অনন্ত বিষয়ের ধাঁন করিবে । এইপ্রকার 
করিল্ে শীঘ্র আমনসিদ্ধি হুয়। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃ শরীর 
লু বোধ হুইবে ও অবশেষে শৃন্যবৎ বৌধ হইবে । সাধক যেন শরীর 
নহেন, সীধক যেন অনস্ত আকাশের রি মিশিয়া গিয়াছন---এইরূপ 
কঝ্রেধ হইবে। 

১৪ 
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ততো ন্বানভিঘাতঃ ॥ ৪৮ ॥ 

আসন জনন হইলে শীতোষ্, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি ছন্দের ছার! চিত্ত 

আর অভিভূত হয় না। 
ডি 

তম্মিন্ সতি শ্বাসপ্র থাসরোর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাশায়ামই ॥ ৪৯ ॥ 

অবসনজয় হইলে শ্বীসপ্রশ্থীসের যে গতিবিচ্ছেদ হয়," তাঁভা 
প্রাণায়াম | 

প্রাণায়াম_ প্রাণের আয়াম অর্থাৎ প্রাণশক্তি বিরাম বা বিশ্র্। 
প্রাণশক্তির কাঁধ্য দিবারাত্র চনিতেছে। এই প্রীণশক্তিকে কিশ্রাম« দাঁন 

করাই প্রাণায়াম। আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সর্ব্বদ1 কার্য করিলে, সর্বদা 
চঞ্চল থাকিলে, আমাদের ছুঃখের কারণ হর়। এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কার্য 

হইতে বিশ্রাম পাইলে আমাদের সুখ হয়। যতক্ষণ শরীর চঞ্চল থাকে, 

ততক্ষণ চিন্তও চঞ্চল থাকে । শরীর স্থির হইলে চিন্তও স্থির হয়। 

যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকে, ততক্ষণ চিও্তও চঞ্চল থাকে, প্রাণ হির 

করিলে চিভুও স্থির হুয়। চিন্তস্তিরতাই আমাদের সাধনের উদ্দেশ | 

ধ্যানের দ্বারা চিত্ত প্রধানতঃ স্থির থাকে । শরীরের স্থিরতী দ্বারা ও 

প্রাণের স্থিরতা দ্বার! চিন্তস্থিরতার সাহাধ্য হয়। শরীর ও প্রাণের 

স্থিরতাঁক সহিত চিতুস্থিরতীর নিকটসম্বন্ধ। এইজন্য একটার স্থিরতী, 
অপর ছুইটীর স্থিরতার সাহায্য করে। শরীর ও চিত্ত স্থির করিতে 
অভ্যাস করিলে প্রাণ আপনিই স্থির হইয়া আমে । আসন ও. চি 
সম্যক্ স্থির হইলে প্রাণের গতির বিচ্ছেদ হয় «অর্থাৎ অনবরত ২৪ 
ঘণ্টা প্রাণের যে গতি হইতেছিল, তাহার বিচ্ছেদ অর্থাৎ বিরাম হয়; 
--অনবরত 'আমাদের যে শ্বীসপ্রশ্বীলকার্ধ্য চলিতেছিল, এক্ষণে 
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সেই শ্বীসপ্রশ্থীন অনবরত হুর না। মধ্যে মধ্যে তাহাদের কাঁধ্য বন্ধ 

ত্র! সাধারণ অবস্থার আমরা দিবারান্র শ্বাসপ্রশ্বীস লইয়া! থাকি, 
কিন্তু সাধকের! শ্বীস প্রশ্বাস এবং অধিকন্ধ কুস্তক লইয়া থাকেন। 

প্রাণের বিক্াম হইলেই কুস্তক হুর। কৃস্তক হইলে চিত্ত স্থির হর 
সাবার চিন্ত স্থির হইলে কুস্তক হয়" চিন্ত স্থির করিয়৷ কুস্তক হুর, 
আবার কুস্টুক' করিম্নাও চিত স্থির ভর। চিত্ত স্থির কর1 কাধ্যটা 

আঁ্যন্তর্ঁ সাধনা, আর বাহিরে নাক টিপিরা। বারু স্থির করা কার্যযটা 

বাঁছিরের * সাধনী। অনেকে চিন্ত স্থির না করিয়া_-বাহিরে নাক 
টিপিরা কুস্তক সাধনা করে" তাহাদের সাধনার প্রকুষ্ট ফল হর না। 
চি হইয়া চতুর্দিকে ভ্রমণ করিভে ঘাঁকে, আর চিন্তের এইরূপ 
্িল আুবস্থার সাধক নাক টিপির কুস্তক অভাম করিতে থাকে ; 

ইহাতে নানাপ্রকার ছুরারোগ্য পীড়ীর কৃষ্টি হয়। ইহাতে অনেকে 
জৎপিগুণীড়া ভোগ করে অনেকে 'আবার উদ্নাদ হয়। অনেক 
অশিক্ষিত ও. হিতাহিতবিচারশূন্ত গুরু 'অনপিকারী শিষাকে প্রীণায়ামের 
উপদেশ দিয়া, তাহার ইহকালের সুখশাস্তি নষ্ট করিয়াছে । এরূপ 
দৃষ্টান্তআমি অনেকস্থলে দেখিরাছি। এরূপ অনেক হৃংপিওপীড়া গ্রস্ত 

ও উন্মাদ রোগী আমার কাছে চিকিৎসার্থ আসিয়াছে । প্রীণায়াদ 
ছেলেখেলার জিনিস নহে। পুন্তক পাঠ করিয়া বা অশিক্ষিত গুরুর 

নিকট প্রাণায়াম শিক্ষা করিও না-উৎসন্ন যাইবে । পরকালের কিছুই 
ুই্বে মা অধিকন্ত ইহকালের অবশিষ্ট জীবন হীপানি ও বুক ধড় ফূড়ানি 
লইয়া দিবারাত্র ব্যতিব্যস্ত হুইবে। অধিকাংশ কুলগুরু এবং 

সন্াঁসরেশধীরী ভগ গুরু প্রীণীয়াম বিবয়ে কিছুই জীনে না। শিষ্ের 
অর্থশৌষণ করিবার জ্জন্য ইহারা শিষ্যদিগকে প্রীণীয়াম শিক্ষা! দেয়। 
ইচ্ছার কেবল ৪ বার পুরক, ১৬ বার কুস্তক ও ৮ বার রেচকের কথামাত্র 
জান্সে-.আর কিছুই জানে না। প্রণীাম কাহীকে বল? ইহার 
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উদ্দেস্তাই বা কি? প্রীর্ণায়ামকালে কোন কোন শারীর বন্তে কি কি 
প্রকার কার্ধ্য হয়? প্রীণারামের দ্বারা শরীর বাঁ মনের উপর কিরূপ 

ক্রিরা হর ?--এইসকল ভগ তপস্বী কিছুই জানে না। এইদকল 
প্রতারকের হস্ত হুইভে নিষ্কৃতিলাঁভ কর! বড়ই ছুফর। ইন্ীরা পুরুষ, 
অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক অমিষ্ঠসাধন করে, কারণ স্ত্রীলোকের 
প্রারই ছুর্বলহৃদয়া এবং অত্যন্ত ভক্তিমতী। পুস্তক পাঠ করিয়া ব' 

শিক্ষিত গুরুর নিকট হইতে প্রীণারাম শিক্ষা করিবে না! £ 
প্রাণশক্তিকে সংকত করার নাম প্রীণাক়াম। আনাদিগের 

প্রাণশক্তি অসংঘত | প্রাণশক্তিকে সচরাচনীত্রীণিবারু বলে। যে বানু 

নিশ্বীস প্রশ্থীসের গৃহিত প্রবাহিত হর, তাহ প্রীণবাধু বা প্রাণরকি' 

শহে। বেবারু শীসারন্ধে প্রবেশ করেঃ তাহা সাধারণ বারু1« তবে 

প্রাণশক্তি কি এই বায়ুর মপ্ো নিহিত আছে ?__না, তাঁহাঁও নৃহে। 
প্রাণশক্তি আমাদের শরীরের মধ্যে আছে। সাধারণ লোকে এই 

বাবুকেই প্রাণশক্তি মনে করে; '্রীণশক্তি দ্বারা আমাদের বক্ষঃস্থল 
। কুন্ফুস্) প্রসারিত হইলে, বাহিরের বাবু নাসিক! দিয়া তাহার 

মধ্যে প্রবেশ লাভ করে এব" বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত হইলে ভিতরকীর 
বাবু নাসিক দিয়া বছির হইরা যাঁর । যেমন কামারের হাপোরের 

ভিতর বারু প্রবেশ করে আবার তাহা হইতে নির্গত হর, 
বেমন ভারমোনিয়ামের মধ্যে এক পথ দিয়া বারু প্রবেশ করে 

ঘাবার,স্বরযন্ত্র পথ দিনা বাহির হয, তেমনি আমাদের বক্ষ১স্থলে 

বারু প্রবেশ করিতেছে ও বাহির হইতেছে । বক্ষঃস্থলের কতকগুলি 
মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারখে, বক্ষঃস্থল সন্কুচিত ও প্রসারিত 
হইতেছে ; নুতরাঁং' বলিতে হইবে যে, এই* সকল মাংসপেন 
শ্বাসগুশ্বীসের কর্তী) কিন্ত এই সকল মাহসপেশীও আবার, 
শ্বীসপ্রশ্থীসের কর্তা নহে! এই সকল মাংসপেণী যে সকল 
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কারু দ্বার নিয়গ্ত্রিত হইতেছে--সেই সকল স্নায়ুর ক্সার্গেখ ব্যতীত 
বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হইবে লা। এই সকল ক্লারূ 
কাঁটিক্। দিরা-যদি এ মীংসপেণীর সহিত ঘন্বন্মবিস্গীন করা যার, তাঙ্গ। 
হইলে, এ, সকল মাংসপেশীর আর কোন ক্ষমতা থকে না এবং 

* বক্ষস্ছুলও সম্কুচিত বা! প্রসারিত ভ্র না, সুতরাং খীসপ্রশ্বীসও বন্ধ 
হইয়া ধার।* আবার এঁ সকল ন্নাঘু মেড়ল। অব.লঙ্গেটা (1710117 

.€01০8৩56% ) 'নামক স্নারুগুচ্ছবিশেৰ ভইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ক্ুভরাং 

মেডুলাই' উহাদের কর্ভী। এই মেড়ুলা হইতে শ্বাসপ্রশ্থাস নিয়ন্ত্রিত 
হয়। বদি কোন, খপুিশ্মেড়ুলার কোন বিকাঁর উপস্থিত হয়, তাহ 

শ্বীসপ্রশ্বানেরও বিকার উপস্থিত হর। মেকদণ্ডের মধ্যে 

শে মক্জা আছে তাহাকে 'কশেরুকা মজ্জ / সি1)17)7] 69710) বলে এবং 

মাথার মধ্যে মস্তিষ্ক (13710) ) আছে | এই মন্তিঙ্গ ও কশেরুকা মত্জার 

নভিঠ্ত যে স্থলে মিলন হইয়াছে, সেই স্তাঁনের নিকট মেড়লা অব লঙ্গেটা 
অবস্থিত । এই স্তানটা ঠিক মাথার নিলে ও ঘাঁড়ের পশ্চাৎদিকে | 
এই মেড়লাঁও শ্বাস প্রশ্বীসের হর্ভী কণ্তা নহে । নস্তিষ্ষের অভা্তর্স্ত 

'"কম্রন অংশ এই মেড়লার কাঁর্যের উপর করভৃহ করে, স্ুতবীৎ 

মন্তিক্ষের সেই অংশটী শ্বাসপ্রশ্থীসক্রিরার ভর্তী কর্তী বিধাতা | মস্তিক্ষের 

মেই অংশটী প্রীণশক্তির বাঁস। | প্রাণশক্তি সেইস্থানে বসবাস করিয়া, 

আমাদের সমুদর শীরীর বন্্র পরিচালিত করিতেছে । প্রীণশক্তি 
এক? কেবল বিভিন্। কাঁর্ধ্যানুযারী, ইহণকে প্রীণ, অপীন, স্যান, 

উদ্দীন ও ব্যান নাষে অভিহিত করা ক্র । এই প্রাণশক্তিই দর্শন 

নক্তি, প্ই প্রাণশক্তিই শ্রবণশক্তি, এই প্রাণশক্তিই আত্বাণ, আন্বা- 
দন “ও ম্পর্শনশক্ি' এই প্রাণশক্তির সাহায্যেই পীচী জ্ঞানে- 

এন্দির চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক কাঁধ্য করিতে সমর্থ হয়। এই 

প্রাণশক্তি দ্বারাই পাঁচটা কর্মেন্রি বাক্, পাণি, পাদ, পারু ও, 
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উপস্থ কাঁধ্য করিতে সমর্থ হর! এই প্রাণশক্তির সাহায্যেই আমাদের 
তৃক্ত পদার্থের পরিপাক হম়্। এই প্রীণশক্তির সাহীষ্যেই সেই 

পরিপক ভক্ত অন্ন হইতে রক্ত প্রস্তুত হয । এই প্রাণশক্তির সংহ্ণক্র্যেই 
বিষ্ঠা, মূত্র ও ঘর্দ্পীদি মল শরীর হইতে নিঃসৃত হয়। এই প্রাণশক্তির 

সাহায্যেই বক্কত পিত্তরস প্রস্তুত করে এবং মৃত্রবনত মূত্র প্রস্তত করে। 
আমাদের শরীরের যাবতীয় কার্য এই প্রীণশক্তির সাহায্যেই হয়। 
শ্বীভাবিক অবস্থায় আমাদের দশটী ইন্দ্রির ও মন অসংবতভাকে 

কাধ্য করিতেছে । সাধন করিয়া ইহাদের সংযত না করিলে 

চিত্ত স্থির হর না! এই আন্য সনুদরষস্ন্রীরকে সংঘত করিতে 

হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহ্বা ও ত্বকৃ; হস্ত, পদ, বাক, পধ্ত্ু ও 
উপস্থ প্রভৃতি সমুদর ইন্দ্রিরকে সংবত করিতে হয়! মনকে 
সংযত করিতে হয় এবং প্রাণকেও সংযত করিতে হয়। প্রাণের এই 

মূল ও আদি বাসস্থান মস্তিষ্ষের অভ্যন্তরস্থ অংশবিশেষ । সেই অংশ 
টির নাম চিত্ত। চিত্ত মস্তিষ্কের ধুসর অংশের (020৮ 0120৭) 

মধ্যে হুক্্মভীবে নিহিত আছে। চিত্ত সংবত করিলে শরীরের সমুদর় 

কার্যেরই সংবম করা হয় । আমরা ধ্যানদ্বারা অভ্যন্তরের চিত্ত সংবত, 
করি এবং বাহিরের চেষ্টা দ্বারা বাহিরের ইন্দিয়গুলিকেও 
সংযত করি। এইরূপ ভিতর হইতে এবং বাহির হইতে-_ছুই দিক্ 
হইতে সংযম করিলে, আমরা প্রীপ্ব সফলত1 লাভ করি । যেমন একটা 

বৃক্ষের মূলদেশ কর্তন করিলে সমুদ্র বৃক্ষটাকে ধ্বংস করা যায়, সেই- 
রূপ চিত্ত পুর্ণভাবে সংযত হইলে আধাদের শরীরের সমুদ্র কার্ধ্য 
ধযত'হয় | যেমন একটা বৃহৎ বৃক্ষের শাখাগুলি অগ্রে কর্তন কৰিয়। 

বুক্ষের মূলচ্ছেদন করিলে, সেই বৃক্ষটীকে সহজে ধ্বংস কর! বায়; 
সেইরূপ প্রাণশক্তির শাখা প্রশীখ। ইন্দ্রিযদিগকে সংযত করিয়। চিত্ত: 

সংযম করিলে আমাদের উদ্দেশ্ঠ শীত ও সহজে-সিন্ধ হয়| বাহিরের দ্রিকে 
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ইঞ্জিয়াদির সংযম এবং ভিতরে চিভ্তসংঘম, এই উভয় স্টযম এক সজেই 

করিতে হয় । শুদ্ধ বাহিরের শরীর ও ইন্দ্রিরার্দির সংযম করিয়! 
চেইঞসঙ্গে চিত্ত সংবত না করিলে আমাদের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হয় না। 
বরং চিত্তসংযম করিক্া-বাহিরের ইন্দ্রিয়াদি সংঘত না করিলেও 

বিশেষ ক্ষতি নাই; কিন্তু বাহিরের ইন্্রিয়াদির সংযম করিরা চিত্ত- 

সংখম না কারিলে কোনও ফল প্রীপ্ত হওরা যার না| চিত্তসংঘম বা চিত্ত- 

স্থিরতন্ট সাধশীর পধাল লক্ষ্য । এইরূপ প্রীণশক্তির সংঘমকে প্রীণী- 
রাম কুলে। প্রীণশক্তি সংবত হইলে, প্রীণশক্তির উপর আমাদের 
আধিপত্য চলে। *-অশসন্না প্রাণশক্িকে আমাদের আবগ্তকান্থুবায়ী 

ত পারি। এই প্রীণশক্তির কাঁধ্যবিচ্ছেদ করিতে পাঁরিলেই 
শ্বাসপ্রশ্থীসের গতিবিচ্ছেদে হর, কারণ শ্বীসপ্রশ্বীস এই প্রাণশক্তির 

উপর নির্ভর করিতেছে । 

“নাসিকার ভিতর দিয়া শ্বাসবাদু, গ্রহণকে প্পূরক”, ত্যাগকে 
“রেচক” এবং ইহীদের গতিবিচ্ছেদ অর্থাৎ পূরকের পর রেচক না৷ 
করিরা নিশ্বাস বন্ধ করাকে. অথবা রেচকের পর পুরক ন। করি! 

নিশীস বন্ধ করিরা রাখাকে.একুস্তক” বণে। একটা “পুরকীস্ত কুস্তক”, 
আঅপরটী “রেচকান্ত কুম্তক+ | এই কুম্তককে গতিবিচ্ছেদ বলে । 

বাহিরে বেমন শ্বীসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ করিতে হয়, অভ্যন্তরেও 

সেইরূপ চিন্তের গতিবিচ্ছেদ করিতে হয়। চিত্তের গতিবিচ্ছেদ কাহাকে 
বনে? চিত্ত সর্ধ্বদ1 চঞ্চল। চিত্তের সেই চঞ্চলতাই চিত্তের গতি ।" 

বেমন শ্বীসপ্রশ্বাস স্থির হইলে প্রাণশক্তি গতিবিচ্ছেদ হুর, ' সেইরূপ 

চিত্তুধ্লতা দূর হইয়া চিত্ত স্থির হইলেই চিত্তের গতিবিচ্ছেদ হয় । চিত্ত 

স্থিরতাই চিত্তের ধীতিবিচ্ছেদ । সুতরাং যে সমর কুস্তক হইবে, অভ্য- 
স্তরেও যেন সেই সময়ে চি সম্পূর্ণ স্থির থাকে । এই প্রীণশক্তিই 
*চিত্তকে চঞ্চল করে ১ " সুতরাং চিত্ত স্থির করাও বা, প্রীণশক্তি স্থির 
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করাও তাই । « বাহিরে কুস্তকদ্বার! প্রীণশক্তি স্থির কর! যায় এবং 
ভিতরে চিত্ত স্থির করিয়া! এ প্রাণশক্তিকে স্থির করিতে হয়। জ্যোতি 
প্রভৃতি ধ্যানের বিষয়ে চিত্তকে স্থির রাখিতে হইবে অথবা চিন্তকে 

একেবারে শুন্তবৎ বাঁখিতে হুইবে | কুস্তকের সমর যদি চিত্তে চঞ্চলুতা 

থাঁকে অর্থৎ চিত্ত নানাদিকে ঘুরির1 বেড়ায়, নানাপ্রকার চিন্তা আসিরা 

চিন্তকে আক্রমণ করে, তাহাহইলে, কোন নফল হইবে নাঁ, ধরং তাহাতে 
অনিষ্টেরই সম্ভীবন। | এইজন্য বাহিরেও যেমন কুমন্তক করিবে, অভ্যন্তরে ও 
সেইরূপ চিন্তকে সম্পূর্ণ স্থির রাখিবে। তাহাহইলেই “বাগাঙ্গ 

প্রাণায়াম হুইল । প্রীণণক্তিকে উভয়দিক ছই৮”স্থির করিতে হইবে। 
এইজন্য প্রথমতঃ আসন স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে, শরীদ্-্ুর 
হয়, তংপরে ধ্যান অভ্যাসদ্বারা মনস্থির করিতে হর। শরীর ও 

মন খর করিয়া তৎপরে কুস্তক অভ্যান করিতে হয়। শরীর ও মন 

স্থির না করিয়৷ কুস্তক অভ্যাস করিলে অনিষ্ট হর | মনের চাঁঞ্চল্যাবস্থার 
কখনও কুস্তক অভ্যাস করিও নী। সাধারণ লোকে এই বিষরে বড়ই 
ভুল করে। তাহারা মনে করে, বে কোন উপরে কুম্তক করিরা 

অনেকক্ষণ থাকিতে পাঁব্িরিলেই সর্বসিদ্ধি হইবে; কিন্ত চিতস্থির*না 
করিয়া কুস্তক করিলে অনিষ্ট হয়। এইকারণে যাহারা সংসারী এবং 

বিষরী, যাহাদের চিত্ত নানীপ্রকার বিষয় চিন্তার বিব্রত থাকে, 
তাহাদের কুস্তক কর উচিত নহে । যাহারা লোকের নিকট বাহাছুরী 

. পাইবার জন্ত কুন্তক শিক্ষা করে, তাহাদের কথা স্বতগ্ৰ; তাহারা সাহা 
ইচ্ছা করুক, কিন্ত বাহার! ত্রিতাপে তাঁপিত হইয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন 
করিয়া, বিষয়ে আসক্তিহীন হইরাছেন, ধাহাদের চিত্ত নানীপ্রকার 
ভোগবিলাসের জন্ত দৌড়াদৌড়ি করে না, তাহাদের চিত্তস্থির করা 
কঠিন লয়। এই প্রকার সাধকের চিত্ত স্থির রাখিরা কুস্তক অভ্যাস, 

,করিলে প্রভূত. সুফল প্রাপ্ত হন। | 



সাধন পাঁদ2---৪৯ হত । * হণ 

প্রথম সাধকের পক্ষে আসন করিবার সহিত “নফ$ড়ীগুদ্ধি” করিতে 
হয়। নাড়ীশুদ্ধি কাহাকে বলে? আমাদের মেরুদণ্ডের মধ্যে তিনটা 

নাভী আছে,_ইড়া, পিঙ্গল! ও স্ুযুঘ্তী। ইহারা আধ্যাত্মিক নাঁডী। 
আধিভৌতিক নাড়ী নহে । পাশ্চীত্য বিজ্ঞান আধিভৌতিক লই 

ব্যবহার করিতেছে | আধিভৌতিক ন্তন্ব স্ুলতন্ব। আঁব্িভৌতিক জ্ঞান 

আধিভৌত্িক মন্ত্রাহায্যে হর! আধিভৌতিক যন্ত্রপাহণায্যে অধ্যান্সিক 

জ্ঞান হর না! আধ্যাত্মিক বন্থসাহায্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ভয় | 

আধিট্ভীতিক যন্ত্রপাহায়্যে স্থলের জ্ঞান হয়, হুক্ষের জ্ঞীন হর না! 
আধ্যাম্মিক বন্তরসাহাজ্াশ্ন্দের জ্ঞান হর। আধ্যাম্সিক যদ্ঘ ব্যতীত 
সুকগক্জান হইতে পীরে না| আঁধিভৌতিক উপকরণে আধ্যাত্মিক বন্থও 

৫প্রস্থত করা ন্বায় না। * এই আধ্যাত্মিক যন্ত্র বোগসাহাধো আব্যাত্িন্ 
দেশে করিতে ভ্র। এই আধ্যাম্মিক বন্ধ প্রস্তত করিতে হইলে, 

অষ্ঠাঙ্গযোগ সাধন করিতে হ্য়। অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিলে, এই 

আশধ্যান্সিক বন্ধ প্রস্তত হয়। যন্ত্রের অপর নীম করণ বা! ইন্দিয়, এই 
আভ্যন্তরিক বন্ত্রের নাম অন্তঃকরণ | আমাদের বাহিরের পচা 
্পনেন্দির কুল উপাদান দ্বার নির্মিত হইয়াছে, এইজন্য তাহাদের 

দ্বারা স্কলবস্তবিবরক জ্ঞান হইতে পাঁরে। চক্ষুৰার! স্থলরূপের জ্ঞান 

ভইতে পারে; কিন্ু তদ্দারা সক্ষরূপ বাঁ রূপতন্মীজের জ্ঞান হর 
না৷ কর্ণবারা স্ভলশব্ের জ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু তদ্দারা কুল্শব্দ 

বাঁ» শব্দতন্মাত্রের জ্ঞান হয় না। নাসিকাদ্ীরা স্থুলগন্ধের জ্ঞান হইতে" 
পারে; কিন্ত তন্দারা সুক্ষ্সগন্ধ বা গন্ধতন্মাত্রের জ্ঞান হর নাঁ। জিজ্ব! 

দীরা স্কুল রসজ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু তদ্বারা সুস্মরস বা রসতন্মাত্রের, 

জ্ঞান হর না। স্থুক্র চক্ষু ও কর্ণাদি দ্বারা স্থল রূপ ও শব্দাদির জ্ঞান হর ! 

সুক্ষ রূপ ও শন্দাদির জ্ঞান হইতে হইলে ক্ষ চক্ষু ও কর্ণাদি আবশ্যক | 
বুপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও ম্পর্শকে বিষর বলে। টাঁকাকড়ি” ঘরবাঁড়ীকে. 
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বিষয় বলে না। , বাহিরে বে সকল দ্রব্য আমরা দেখিতে পাঁই, তাহা 

দেব এক অংশ দেখিতে পাই, শুদ্ধ তাহাদের রূপাংশ দেখিতে পাই-_- 
চন্দারা শুদ্ধ তাহাদের রূপভাগ শ্রহণ হর। স্থুলচক্ষু শুদ্ধ তাহঃদেরু 

সুলরূপ গ্রহণ করিতে পারে । চক্ষুদ্বারা শব্ধ, স্পর্শ বা রসাদি অপর জ্ঞান 

হয় না। মনে কর তুমি একটা সন্দেশ দেখিলে, চক্ষদ্বারা তোমার 

সেই সন্দেশের রূপভাগমাত্রের জ্ঞান হইল, কিন্তু শব বা স্পশ্শাদি 

পর জ্ঞান হইল না। পরে তুমি সন্দেখটী স্পর্শ করিলে, তোমীর' 
স্পর্শজ্ঞান হইল। পরে তুমি সন্দেশটী নীসিক1 দ্বারা আত্রাণ করিলে 
তোমার গন্ধজ্ঞান হইল। পরে তুমি সন্দেশটী ডিহ্বায় সংলগ্ন করিলে 
তোমার রসজ্ঞীন হইল। এই প্রকারে তুমি পীচটা স্থল জ্ঞানোপ্রুযের 
পাহাযো--সেই সন্দেশটার পাঁচটা স্থূল জ্ঞানমাত্র গুপ্ত হইলে । ইহাতে 
দব্যটীর সব জীন হইল না দ্রব্যটীর সুঙ্গম অংশ জানা হইল না; 
স্তরাঁং দ্রব্যটীর পুর্ণজ্ঞান হইল না। প্রত্যেক দ্রব্যের সুঙ্সজ্ঞীনই 

প্রধান জ্ঞান- কুক্ষজ্ঞীনই সত্যজ্ঞান। স্থুলঙ্ঞান, সত্যজ্ঞজান নহে । স্থুল- 

জ্রান_ ভ্রীস্তিজ্ঞান ; ুক্ষজ্ঞানই দ্রব্যটার মুল 'অবগ্থার বা প্রকৃত 

আদিম অবস্থার জ্ঞান, আর স্থুলজ্ঞান কেবল সেই দ্ব্যটীর পরিণম- 

জ্ঞান। দ্রব্য পরিণাম প্রাপ্ত হইলে বিকৃত হয়। দ্রব্যের বিক্কৃত- 

জ্ান-_সত্যজ্জীন নহে । তাহা বিকৃত বা অসত্য জীন। জলজ্ঞান__ 

মিপ্যাজ্ঞীন। জুল কতিপর গ্যাসের (088) মিলনের পরিণাম মাত্র । 

" গাণসের জ্ঞানই সত্যজ্ঞীন। আমরা বাহ স্থল ইন্দ্রিরসাহীয্যে বে জ্ঞান 
প্রাপ্ত হই, তাহা সত্যঙ্ঞান নহে, তাহা মিথ্যাজ্ঞীন। তাহা মূল 
দ্রব্যের মিলনজীত পরিণামজ্ঞীন। যোগীরা তীহাঁদিগের হুক্মদর্শনদ্বার 

ডব্যের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পান: এই সুঙ্ম দর্শন্শক্তি লাভ করিতে 

হইলে, অষ্টাক্যোগ সাধন করিতে হয়| আমদের শরীর, ইন্ছিয়,. 

“মন ও বুদ্ধ্যাদির অশুদ্ধিক্ষয় হইলেই--আমাদের নুষ্ষম দর্শনশক্তি জন্মে | . 
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.. প্রাণায়ামের পুর্বে নাঁড়ীগুদ্ধি করিতে হর। ইঞ্জীদি সুস্ম নাড়ীর 
গুদ্ধিই নাড়ীশুদ্ধি। মেরুদণ্ডের মধ্যে এই সব নাঁড়ী আছে। যখন 

আনন অভ্যাস করিবে, সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীগুদ্ধি করিবে । আসনে 
,নির্মমতু উপবেশন করিয়» প্রথমতঃ দক্ষিণ মীসিকী বন্ধ করিয়া বাম 

নাসিকাদ্বারা যথাশক্তি বাত্ব টাঁনিয়ী লইবে। যতট। বেশী বাধু টানির়! 
লইতে পারি, ততই ভাল। তবে জোর কত্রিয়। অত্যন্ত অধিক টানিতে 

' বাইও না, তাহাতে অন্ুখ হইবে; সেইজন্ত বলিলাম “্যীশক্তি” 

টানিতে। টানিয়া লইয়াই তৎক্ষণীৎ, বাঁধ নাসিকী বন্ধ করিন 
দক্ষিণ নাসিকাহীরা- ভাহ। যথাঁশক্তি রেচন করিবে। পুরক কৰিয়: 

অন্ার্বহিত পরেই রেচক করিবে, মধ্যে কুস্তক করিবে নী! 

রেচক শেৰ হইবার“পর, তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ নাঁসিকাদ্বারা পুরক 

করিবে এবং বাম নাসিকাদার| রেচক করিবে। এইপ্রকার প্রত্যভ 

সহজে বতক্ষণ পার করিবে । পুরক ও রেচকের সমর বাঁমু ধীরে ধীরে 

টানিবে ও ধীরে ধীরে ফেলিবে; যেন নাসিকারন্ষের সম্মুখে তুলা 

ধরিলে, তাহা না নড়ে। আর বারু হঠাৎ একটানে তুলিবে না, ব: 

একটানে ফেলিবে না। তুলিবার ও ফেলিবার সময় তাঁলে তাঁলে 

তুলিবে ও ফেলিবে। এইরূপ নাঁড়ীশুদ্ধির সময় অন্ত কিছু চিন্ত' 

করিবে না। শ্বীসপ্রশাসে মন লাগাইয়া রাখিবে। শ্বাসপ্রশ্থাসের 

উপরেই চিত্তকে বসাইরা রাখিবে। এইরূপে নাড়ীশুদ্ধি বহুদিন 

শরভ্যাস কৰিপে আসন জয় হয়, শরীর লু হুর, তমৌভাঁব কাটির! 
যা, মনে আনন্দ হয়, উচ্চ বিবন্ চিন্তা ও ধারণ! করিবার শক্তি 

আস্,েও অন্ঠান্ত নানাপ্রকাঁর উপকার হয়-_যাহা সাধনকাঁলে জানিতে 

ারিবে। ইহ্থান্ে ফুদ্ফুসের বলবৃদ্ধি হয় এবং ফুস্ফুস্ যন্ প্রাণাাম 

করিবার যোগ্যতা লাভ করে। নাঁড়ীশুদ্ধি সাধন করিবার সময়ে এই 

*কয়টা বিষর স্মরণ রাখিবে। (১) পূর্ণব্র্মচর্্য পালন করা চাই, 
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(২) সাস্বিক ও পরিমিত আহার চাই, (৩) নির্জন ঘর চাই, (৪) গোপনে 
সাধন করা চাই, (৫) শরীরের কোন স্থানে ভাটিয়া কাপড় পরা 
'থাঁকিবে না, (৬) ঘরটী উত্তম, বায়ূসঞ্শলনযুক্ত, পরিষীর ও পরিচ্ছন্ন 

হুওর চাই, (৭) উপযুক্ত আসনে উপবেশন করিবে, (৮) ধ্বীরে ধীরে 

বাঁযুটানিবে ও ফেলিবে, (৯) তালে তালে বাধুটানিবে ও ফেলিবে, 

(১০) ষথাশক্তি টানিবে ও ফেলিবে, (১১) মেই সময় মনকে শ্বাসপ্রশ্থাসের 

উপর একাগ্রভাবে রীখিবে, (১২) মনের মধ্যে বাহিরের কোনও 

'চিন্তা'কে স্থান দিবে না, (১৩) উদরমধ্যে যেন মল বা দুষিত বায়ু নাঞ্পাকে। 
বঙ্গচধ্যহীনেরা নাড়ীস্ুদ্বি করিলে কঠিন পীড়াক্রান্ত হইবে । কুম্তক 
অভ্যাসের পূর্বে আসনস্থির, মনষ্থির ও নাঁড়ীশুদ্ধি হইলে খুব ভাল 
কয়। আঁসনজর়, চিত্তক্র্য ও প্রাথারাম__এই তিনটার পরস্পর ঘনিষ্ঠ 

সম্পর্ক 'আছে। | 

বাস্থা ভ্যস্তরস্তস্তবৃতির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো। : 
দীর্ঘসুন্মনঃ ॥ ৫০. 

প্রাণীরীম,_-বাহাবুত্তি, আভ্যন্তরবুর্ভি ও ন্তন্তবৃত্ভি | তাহণরাও আবার 

দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হইর। দীর্ঘ ও কুক্ম হয়। 
প্রশ্বাসপুর্বক বাহিরে প্রাণবাঁধু ধারণ করিবার নাম বাহ্াবৃত্তিক 

'প্রাণায়াম | শ্বীসগ্রহণপূর্বক অভ্যন্তরে প্রাণবারু ধারণ করিবার লশম 

আভ্যস্তরবৃত্তিক প্রাণায়াম ৷ নাড়ীশুদ্ধি উত্তমরূপে অভ্যাস হইলে পর 

এই বাহাবৃত্তিক ও আভ্যন্তরবৃত্তিক প্রাণায়াম বহুদিন অভ্যাস করিবে.। 

| বাহারুত্তি ও আভাস্তরবৃত্তি বহুদিন অভ্যন্ত হইলে স্তস্তর্ত্তি সহজ হুইকে। 

শ্বাসপ্রশ্থাস না করিয়া কতক পুরিত ও কতক রেচিত অবস্থায়- হুস্ফুসের 

কোধ্যরোধ ক্ক্পার নাম ত্তস্তবৃত্তি। এই স্তন্তবৃত্তি প্রথম প্রথম অল্প 
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সময়ব্যাপী হইবে ; ক্রমশঃ সাধন সকলের পরিপক্তার সহিত 
স্তস্তবৃত্তিও বন্ধিত হইবে । 'জোর করিয়া অত্যন্ত অধিককালব্যাপা 

সতম্তকৃত্তি করিতে যাইও ন'। দ্বিতলে উঠিতে হইলে, সিঁড়ির এক এক 
ধাপ করিস্সা উঠিতে হয়। একেবারে লাফাইরা উঠিতে গেলে অনিষ্ট 
হয়। সেইরূপ প্রত্যেক সাধনকাধ্য ধৈর্য্য ধরিয়া শাস্ত্ীছ্ষাযী করিয়। 
বাইবে। মনে রাঁখিবে, চিত্রস্তৈধ্যই তোমার সকল সাধনের মুখ্য 
উদ্দেন্ত | সম্মুখে অনন্তকাল পড়িয়া আছে। এ জন্মে সিদ্ধি না হুর 
পরজন্মে হইবে।. , দেহ জীর্ঘ হইয়া গিয়াছে-_সাধনের বল নাই_তা 
বলিয়া হতাশ হইও না! এদেছে সব সাধন ন]1 হর-_যাহ! হয়, তাহাই 
করিবে-_ পুনশ্চ উপযুক্ত দেহ ধারণ করিরা আবার সাধন চলিবে । 
“আমুরা কতবার দেহধারণ করিয়াছি এবং সে সমস্ত পূর্ধদেহে কন 
অজ্ঞানের কার্য করিয়াছি-_-এবার নূতন দেহ পাইলে আর অজ্ঞানের 
কাধ্য করিব নী”_মনে মনে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও--তোমার 
মনস্কামন। .পুর্ণ হইবেই হইবে । ভগবান্ শ্রীগীতায় বলিতেছেন, “ন মে 
ভক্তঃ প্রপশ্তি :» একবার ভগবানের প্রকৃত ভক্ত হইয়া যাও--আর 

বিশষ্ট হইবে নাঁ। শুধু মুখে ভক্ত নর__অস্তরে ভক্ত হও । 
বাহ্, আভ্যন্তর ও স্তন্ত এই তিন প্রাণীয়ামবুত্তি দেশ, কাল ও 

সংখ্যার দ্বার! পরিদৃষ্ট হই়। ক্রমশঃ দীর্ঘ ও কু হয়। 
দেশ পরিদর্শন ৷ দেশ হুইপ্রকার, _-বাহাদেশ ও আভ্যত্তরদেশ : 

আঁভ্যন্তরদেশকে' আধ্যাস্িকদেশও বলে। স্বাভাবিক প্্রশ্বাসত্বের সময়" 
প্রশ্বান বাছু প্রীয় নাসিকাঁর ১২ অঙ্কুলি পধ্যস্ত বাহিরে যায়! 

নাড্টশুদ্ধি করিতে করিতে এই প্রশ্বীস বারু ক্রমশঃ ১২ অঙ্কুলি হইতে» 
১১ অঙ্গুলি, ক্রমশ ১০, ৯, ৮ অঙ্থুলি; এইরূপে সর্বশেষে আর 

£নাসিকার বাহিরে আসে না। নীসিকীর ভিতরেই প্রশ্থীস বারুর শেষ 
সন্য। এইরূপে প্রশ্বীস বীধুর উপরে দৃষ্টি রাখিলে তাহাকে বাহাদেশ 
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'পরিদর্শন বলে। 'আবার শ্বীসা লইবার সময়, "আমাদের শ্বীস বাঘ 
বক্ষ-স্থলকে পুর্ণ করে, তখন সেই বক্ষঃস্থলে জত্প্রদেশ অনুভব করিতে 
হয়_ইনীকে আধ্যাত্মিকদেশ পরিদর্শন বলে। এইরূপভাবে জুদশ, 
পরিদর্শন করিলে শ্বীস প্রশ্বীস সুক্ষ ও দীর্ঘ হুয় ও স্তস্তবুত্তি সহজ হর । 

কাল পরিদর্শন । বীজমন্ত্র জপ করিতে করিতে যে কাল স্থির রাখ 
তাঁহাকে কাল পরিদর্শন বলে। পুরকে ৪ বার, কুস্তকে ১১ বার ও 
রেচকে ৮ বার বীজমন্ত্র জপ করিবে; অথবা 'পুরকে ৬ বার, কুম্তকে 
১৪ বার ও রেচকে ১১ বার বীজমন্ত্র জপ করিবে । যাহার ধৈরূপ 

শক্তি, সে সেইরূপ জপ করিবে । পুরকে ঘতবার হুইবে, কুম্তকে তাহার 
চতুগুণ ও রেচকে তাহার দ্বিগুণসংখ্যক জপ হইবে-| ইহাকে কীল 

'পরিদর্শন বলে। | 
বথীশক্তি শুদ্ধ কৃস্তক অভ্যাসদ্বারাও প্রীণীয়াম হর । ইহা! সকলের 

পক্ষেই সহজ, তবে ব্রহ্মচারী হওয়া চাই। কুভ্তকে সর্ব্দ। মন্তপ 
অভ্যাস করিবে । ইহাতে শ্বীসপ্রশ্বীসের সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে 

হয়না। তবে শ্বীসপ্রশ্বথীন ধীরে ধীরে করিতে হইবে ; বিশেষতঃ 

প্রশ্থীস অতি ধীরে ধীরে ত্যাগ করিবে। প্রত্যহ একই সময়ে অভ্যাশা 

করিবে । 

খ্যা পরিদর্শন। ইহা! কাল পরিদর্শনেরই অনুরূপ, তবে ইহাতে 

জপের সংখ্যা রাখিতে হয় না। ইহাতে শ্বীসপ্রশ্থীসের সংখা! 

রাখিতে হুয়। ্ঃ 

প্রথম অভ্যাসের সময় খুব সাবধানে অভ্যাস করিবে। পুস্তক 
পাঠ করিয়া অভ্যান করা ভাল নয়। সবগুরুর উপদেশ লইয়। অভ্যাস 
করিবে। বথীশক্তি যতটুকু সহজে পার, ততটুকু পুরক, রেচক ও 

কুস্তক করিবে। সাবধানে অল্পে অল্নে প্রীণীয়ামের সংখ্যা ও কাল বন্ধিত 
করিবে। এই'প্রাণায়াম বহুদিন অভ্যাস করিতে করিতে দীর্থকীল- 
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'ব্যাপী রেচক ও কুস্তক করিতে পীরা বায়, ইহাকে* দীর্ঘ প্রীণায়াম 

বলে। ইহাতে ক্রমশঃ শ্বীসপ্রশ্থান আর বাহিরে আসে না _নাসিকার 

ত্বভ্যন্তরেই বহে এবং কুম্তক করিতেও অধিক কষ্ট হয় না__ইহাঁকে 
 সুক্ম প্রাণ]ুয়াম বলে। 

বাস্থাভ্যন্তরবিবধ্বাক্ষেপী চতুর্থঃ ॥ ৫১ ॥ 

বাহী ও আভ্যন্তর ধিষরাঁক্ষেপী চতুর্থ প্রাণার়াম। 

পূর্বস্থত্রে ঘষে প্রাণায়ামৈর কথী বলা হইয়াছে, তাহ বাহ্ ও 

আভ্যন্তর বিষয়ের পরিদর্শনের সহিত করিতে বলা হইয়াছে, তাহাতে 

' বাহ্ ও আভ্যন্তর বিষয় দেশ. কাঁল ও সংখ্যাদ্বারা পরিদর্শন করিতে হর 
-অর্থৃৎ দেশ, কাল ও সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করিতে ভয়. 

এইরূপ দেশ, কাল ও সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিরা বহুদিন প্রাণারাম 
করিতে করিতে সেই প্রীণারামে এরূপ অভ্যন্ত হওয়। যায়, যে পৰে 

আর দেশ, কাল ও সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি না রাখিরাও আপন! আপনি 

সেই প্রাণায়াম সাধিত হয়! ইহাকেই বিষয়াক্ষেপী চতুর্থ প্রাণারাম 
বলে। বিষয়াক্ষেপী অর্থাৎ বিষয়কে আক্ষিপ্ত কর! হইয়াছে ব! অতিক্রম 

করা হইয়াছে । ষে কোন প্রকার প্রাণায়ামই কর না৷ কেন, গ্রে 

ধ্যান অভ্যান করিবে । ধ্যানের সহিত প্রাণায়াম না করিলে, 

নানীপ্রকার পীড়াগ্রস্ত হইবে । বাহাদের চিন্ত অত্যন্ত চঞ্চল, তাদের ' 
প্রাণীয়াম করা উচিত নহে। যৌগের অন্তান্ত অঙ্গ উত্তমরূপে সাধন 
করিতে “করিতে চিত্তের চঞ্চলতা কমিয়। যায়। হ্ৃদয়মধ্যে জ্যোতি 
ভাবনা করিতে পারঞ্বা শুন্তবৎ ভাবনা করিতে পার। শৃন্তবৎ ভাবনাঈ 

সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান। চিত্তট্ধ্যই আমাদের মূল উদ্দেস্ত । চিন্তল্য়ই সাধনার 
বুঞঠ্য উদ্দেশ্ঠ | শুদ্ধ প্রীণরোধ করিতে পারিলেই যোগসাধন হইল নী।' 
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অনেকে '্থাণরোধপূর্বক মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত হইম্পা কয়েক দিবস. 
ধাকিলেও মরে না। ইহারা! লোককে বাজী দেখাইয়া অর্থ উপার্জন 
করে। ইহাদের প্রাণায়াম যোগাজভূত প্রাণীয়াম নহে। ইহণদের 
প্রাণরোধসহ চিন্ত রুদ্ধ হয় না! বে প্রণণরোধের সহিত চিত্তও* রন্ধ হত) 

তাহাই ঘোগাল্সভূত প্রাণায়াম চিত্তের সংক্কীরক্ষয় ও চিত্তের স্থৈরধ্যই 
যোগাঙ্গভূত প্রাণায়ামের ৮ 

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাঁশাবরণম্ ॥ ৫২ ॥ 

তাঁছা হইতে 'প্রকাশাবরণ ক্ষীণ হয়। 

প্রাণায়াম হইতে প্রকাশের আবরণ ক্গীণ ভর ( প্রকাশ-_সন্ব, আবরণ 
- তম) শরীর ও ইক্ছিয়াদির জীঁভ্যভাব কাটির। বার। শরীরের - 

অলসতা কাটিরা যায়। নিজ ও তত্র! গুভৃতি তীমসিক গুণের কাধ্য 

কমিরা যায়। অল্প নিদ্রীতেও কোন কষ্ট হর না। শরীর কাণ্্যপটু 
হয়। মনের মোহভাব বিদুরিত হয, বুদ্ধি পরিষ্কৃত হয়। সুবিচার 

করিবার ক্ষমতা হয়| বিবেকের উদর হযর়। বিবেকের আবরণ, 

অবিবেক কাটিরা যান্ব এবং বিবেক উদ্দিত হুর। বিবেকের উদয় 
হইলে আমাদের 'তত্বজ্ঞান হর: বিষয়ের ল্রান্তিজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান 

দুর হুইয়া বায় এবং সত্যজ্ঞানোদর হ্য়। ' তত্বজ্ঞীনই সত্যঙ্ঞান। 

আমাদের স্বাভাবিকভ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান বা অজ্ঞান কাঁটিয়া' 
বায় এবং জ্ঞানের উদয্ব হয় ইহণই প্রকৃতজ্ঞান | টি, 4, বা ধু, 2. 

পাশ দিয়া জ্ঞান হয় ন:;) কতকগুলি পুস্তক পাঠ মাত্র হয়| 

আবরণ অর্থাৎ ময়লা । ন্বর্ণাদি ধাতুতে মল বা খাদ মিশ্রিত থাকিলে 

তাহার উজ্জ্বল আভা আবৃত হইয়া! মলিন দেখায় এবং তাহাকে দশ্ধ' 
করিলে খাদ «দ্ধ হয় এবং দেই স্বর্ণে পূর্বের উজ্জ্লত্ত। প্রকাশ পান" 
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সেইরূপ আমাদের বিবেক, যৌহের আবরণে আবুত হইয়া অপ্রকাশিত 
'আছে-_প্রীপায়ামদ্বারা সেই মোহাবরণ কাটিয়া যার--প্রাপারণম সেই 
£প্রকণশের আবরণকে ক্ষয় করে। প্রীণায়ামতবারা আমাদের শরীর, 
ইন্জিয়, ম্মন ও বুদ্ধাাদির অশ্দ্ধি কাটিয়া গিয়। বিশুদ্ধভাব ধারণ করে। 

ইহারা বিশুদ্ধ হইলে, ইহাদের শক্তি বদ্ধিত হয়! স্বাভাবিক অবস্থায় 
'অধমাদের “ইক্জিয়াছির মলিনতা থাকে বলিয়া ইহারা ছূর্বল। এই 
“মূলা কাটিয়া গেলে ইহারা সবল হয়, তখন বিষয়ের সুস্্স উপাদান 
দর্শন “করিবার, ক্ষমতা জন্মে। তখন সুঙ্ষদর্শনশক্তি জন্মে। তখন 
দূরদর্শন ও দূরশ্রথণের শক্তি জন্মে। তখন রূপতন্থাত্র ও রসতন্মাত্রাদি 

দর্শন করিবার সামর্ধ্য জন্মে। যতক্ষণ ময়ল। থাকিবে ততক্ষণ এই 
দর্শন্পক্তি হইবে না। প্রাণায়ামের দ্বারা এই মরলা' পরিষ্কার হয় ও 

. সমুদয় আধ্যাত্মিক হুস্্মতব্বের দর্শন হয় 

ধারণান্থ চ যোগ্যত। মনসঃ ॥ ৫৩॥ 

« ধারণ! সকলে মনের যোগ্যত। হয় । 

ধারণ অর্থাৎ ধরিয়া রাখা | একটা বিষয় মনের মধ্যে একী গ্রভাবে 

অনেকক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারিলে, তাহাকে ধারণা বলে। 

একী প্রভাবে একঘণ্টা যদি নাম জপ করিতে পার, তাহাহইলে, সেই 
এঁকঘণ্টার জন্ত তোমার মনে সেই নীমকে ধরিয়া! রাখা হইল।২ এইরূপ 
একা গ্রভাবে ধরিয়। রাখা বড় কঠিন। প্রথম প্রথম দাঁধকেরা' 
'৫ স্ত্িনিটকালও একা গ্রভাবে জপ করিতে পারে না। জপ করিতে» 

টেলেই মনের মধ্টে আনু কীঁচকল। উঠিয়া সেই একা গ্রতাকে তাঙ্গিতস। 
“দেয়। এইরূপ জপ ভাঙে কেন? মন হ্র্বল, বলিয়া ভাঙ্গে । যন 
বল কেন? মন্রে: মধ্যে অয়ল! ব্াছে বলিয়া । * নন্্ল| কি? 

৫ 
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জাম, ক্রোধ, হিংসা ও দ্বেষ প্রৃতি। এই. ময়ল! আন্থে বলিয়] মন 

ছর্ববল এবং তুর্ধল মনে ধারণার যোগ্যতা নাই। মন 'সবল হইলে 
তবে ধারখার ফোগ্যত। লাভ করে। প্রীণায়ামদ্বারা : এই নয়লা কর্ণটিয় 
যায় তখন মন সবল হয় এবং মন সবল-ও বিশুদ্ধ হইলে দেই মনে 

ধারণার ফোগ্যত। হয়। আগে ধারণা, পরে ধ্যান, পরে সমাধি। 

সমাধিই আমাদের লক্ষ্য। এইজন্ঠ ধানের সহিত প্রাণীয়াম করিতে 
হয়। শুদ্ধ প্রীগায়াম করিলে প্রকৃষ্ট ফল হয় না! | 

রানে চিত্স্ত ফরপানুকার ইবেস্দিয়াণাং 
. প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥ 

স্ব স্ব ঢু অসম্প্রয়োগে ইরিরণণের যে চিন্তের স্বরপান্কার 

তাহাই প্রত্যাহার । 

ইন্দ্িয়গণের নিজ নিজ বিষয়ে অসম্প্রয়োগে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের 

যখন শব্ম্পর্শাদি বিষয়ে সংযোগের অভাব হয় এবং তাহার! চিত্তীকাঁর- 

বিশিষ্ট হয়, তখন তাহাকে প্রত্যাহার 'বলে। ইন্দ্রিয়েরা বিষঠর 

সংযুক্ত-হয়.কেন? কাহার ইচ্ছায় ?-চিত্তের, ইচ্ছান্থুযায়ী ইন্ছরিয় বিষরে 
সংঘুক্ত হায় . মন রূপ দ্বেখিবার ইচ্ছা! করিলে, চক্ষু রূপে সংযুক্ত হয়।, 
মন পক্ষ গুনিবার ইচ্ছা করিলে, কর্ণ শবে সংযুক্ত হুয়। মন ইচ্ছা 
না কর্িল চক্ষু বা কর্ণ, তাহাদের বিষয়ে সংযুক্ত হয় না--তধন 
বিষনেক্স..সছিত' ' ইন্দ্রিরগণের সংযোগাভাব হয়। যমন এক জময়ে 
একট্রী্াত্র ইন্দ্িয়ফেই বিষয়ে সংযুক্ত করিতে পারে। অন্তীন্ত ইন্ররিয়ের 

তখন. 'বিষয়ের '.ঈহ্িত. সংযোগাভাব হয়। অন যখন চক্ষুতার! 
একী গ্রাভাবে “রগ . দর্শন, রুরে, তখন .কর্ণাদি অপর. চারিটী ইঞ্জির়ের ' 
বিষয়ংযোগাভাব হয়| আবার মল, যখন কর্মধার! 'এক'গ্রেভাবে। 
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শব্দ শ্রবণ করে, তখন চক্ষুরাদি অপর চাঁরিটা ইন্ত্রিয়ের বিধয়সংযোগাভাব 
হুয় অর্থাৎ অপর উতন্্রিক্সগুলি তাহাদের কাঁধ্য হইতে বিরত থাঁকে 
অর্থাৎ »অপর ইন্দ্রিয়গুলি নিন্দা থাকে । এইরূপে সমুদয় ইন্দ্রিয়ের 
নৈককল্্যাবস্থঃপ্রাপ্তি হইলেই প্রত্যাহার সাধিত হন । মনকে চিত্তের 
যধ্যে কৌন উচ্চ বিবক্বের ধ্যানে নিযুক্ত রাখিলে, ইন্দরিয়গণ নৈষ্প্্যাবস্থা 

' প্রাপ্ত হব। “তখন চিত্তে ইন্জ্রিরগণের লয় হয়। তখন ইন্দ্রিরগণ চিত্তের 
ন্বত্প হইর। বার। ইহাদের পৃথক কোন কাঁধ্য থাকে না। চিত্তে 
ধারণাশক্তি হইনে ,আমরা যে কোন বিষর চিত্তে অনেকক্ষণ পর্যযস্ত 
একাগ্রভীবে চিন্তা বা ধ্যান করিতে সমর্থ হই; সুতরাং তখন 
ইন্দিরগণেরও কা্্যাভাব হর। চিত্তের ইচ্ছাতেই ইন্দ্রিরগণ কাঁধ্য 
করে। & ইন্দ্রিয়গণের এই বিষ হইভে প্রত্যাবর্তন করাকে প্রত্যাহার 

সি ও 
, প্রত্যাহার বাহির হইতেও সাধিত হয় এবং ভিতর হইতেও সাধন 

করা যার। বাহির হইতে যে প্রত্যাহার সাধিত হয়, তাহা পাকা 
হর না) তাহা কাঁচা প্রত্যাহার । বাহির হইতে প্রত্যাহারসাধন 

.এইবূপ-মনে কর, কোন রূপ তোমার সম্মুখে আসিল-_ভূমি চক্ষু বন্ধ 
করিরা সেই রূপ দর্শন হইতে নিবুন্ত হইলে, কিন্ব! সেই স্থান ত্যাগ করিয়া 
সেই রূপ দর্শন হইতে বিরত হইলে, 'ইহাকে বাহির হইতে প্রত্যাহার 

সাধন বলে। ইশীকে কীচা সীধন বলে। আর চিত্তমধ্যে কৌন 
বিষয়েন্স ধ্যানে নিমগ্ন হইয়| যে প্রত্যাহার হয়, তাহণ পাক প্রত্যাতীর। 
কাচা প্রত্যাহার ভাঙ্গির যায়__পাঁক। প্রত্যাহার ভাঙ্গে না। প্রাণায়খ 
স্বারা এই পাক! প্রত্যাহার সাধিত হর়। ৰ | 
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ততঃ পরমাবশ্ঠাতেক্দিয়াণাম্ ॥ ৫৫ ॥ 

সেই প্রত্যাহার হইতে ইন্দ্রিরগণের পরমা বস্তা অর্থাৎ “পরঃজহ 

হয়। ৮ এ 

চিত্ত আধ্যাম্সিক বিবরে মগ্ন হইয়া একাগ্র হইলে, ইন্দ্রিরগণের, 

বিষ়প্রবৃতি লোপ পার, তাহাদের আর বিষয়ের সহিত সংযোগ হয় 

না।। ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্দরিয়জর | শুদ্ধ বাহির হইতে জোর করিয়া 
ইন্র্রিয়জয়কে, পাকা ইন্জিয়জয় বলে না। পরম/সগ্তা হইলে চিত্ত 
বিষয়ের আলোচন। করে না এবং ইন্দ্রিরগণও বিষয়ে ধাবিত হয় লা। 

তখন তাহারা স্বরূপে অবস্থান করে। 

সাধন-পাদ সমাপ্ত | 
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'" দেশধন্ধশ্চিতস্ ধারণা ॥ ১ ॥ 

বহা বা আভ্যস্তর কোন দেশে বন্ধ হওয়ণই চিত্তের ধারণ] । 
. * যোগের আটটী অঙ্গ | "তাই যোগকে অষ্টাঙ্গযোগ বলে। যথা 2 

€১) বম, (২) নিরহ্ং ৩) আসন, (৪) প্রীণায়াম ও (৫) গ্রত্যাহার-_ 
'এই পাঁচটা বহছিরঙ্গ সাধনা ; "আর (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান এবং (৮) 
সমাধি--এঁই তিনটা অন্তরঙ্গ সাধন। | সাধন পাঁদে বহিরঙ্গ সাধনার বিষয় 

বলা হইয়াছে, এক্ষণে বিভুততি পাদে অন্তরঙ্গ সাধনার কথা বলা হইবে । 
. ধারণা অর্থে চিন্তকে একস্ানে ধরিয়া রাখা অর্থাত চিত্তমধ্যে 

একটীমাত্র' বিষ্ধ চিন্তা করা। চিন্তে অনেকক্ষণ পধ্যস্ত একটামাত্র 

বিষর চিন্তা। করিতে পাঁরিলে অর্থাৎ তখন অন্ত কোন বিষয়ের চিন্তা 

চিন্তে উদিত না হইলে, তাহাকে ধারণ! বলে! চিন্ত রূপ চিন্তা করিতে 

করিশুত অল্পক্ষণ পরেই যদি রস চিস্ত। করে, বা শব্দ, স্পর্শ বা গন্ধ চিন্ত। 

“করে, তাহাহইলে, চিন্ত একদেশে বদ্ধ হইল না, তাহাণহইলে, ধারণ 
হইল না। ধারণা না হইলে ধ্যান বা সমাধি হইবে শা। আগে 

ধারণা, তারপর ধ্যান, তারপর সমাধি । অতএব চিত্ত খন নান! 

বিষঞ্লেনছুটাছুটী না করিয়া! একটীমীত্র বিষয়ে বন্ধ হয়, তখন তীহাণাকে 
খারণ। বলে। প্রত্যাহার সাধন ভালরূপ হইলে, তবে ধারণ! ৃ 

প্রত্যাহার সাধনত্বারা যখন চিন্ত একটীমাত্র বিষয় লই থাকিতে 
€ অপরাপর ইন্জ্িয়ের বিষয় গ্রহণ না করে এবং ইন্দ্রিয়েরাও .বখন 

'ুর্কেক মত বিষয়ে ঝাঁপাইয়। না পড়ে, তখন ধারণা অভ্যাসের সুবিধা 

হুয়এ এইজন্ত প্রত্যাহার সাধন খুব ভাল কর্সিরা করিতে হয় 



ইশক ' মেয়েছের পাতঞ্ল ৷ ৃ 

জর “আমরা চিন্তকে' বাহা বা আভ্যন্তর বে কোন দেশে বন্ধ করিতে 

'পাঁরি। বাহাদেশ: যধা--দেবদেরীর প্রতিমূর্তি বা স্মুত্য, চন্দ্র, গ্রাহ, 
নক্ষত্রাদি বা বৃক্ষ, প্রস্তরাদি কোন প্রাকৃতিক বাহ্বিষর। অভ্যত্তর 

দেশ যখা,__নাভিতে, হৃদয়ে, কণ্ঠমধ্যে, বক্ষঃস্থলে, জিহ্বাগ্রে, মীসিকাগ্রে,,: 
জ্রমধ্যে বা মৃষ্ধস্থ জ্যোতিঃপদার্থে । 

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সাধনদ্বার! চিত্তসংযম হয় ও নানাগ্রকার ' 

সিদ্ধির উদয় ছয়। বে কোন একটা বিষয়ে চিন্তকে স্থির করিতে 
পীরিলে, পর বিষয়েও চিন্তস্থির করা যায়। চিতুঙ্টিরতাই "সাধনের 

মূল উদ্দেশ্ত | চিত্ত সর্ধদাই চঞ্চল। এই ঠঞ্চলতার কারণ_ হিংসা, দ্বেষ 
গ্রভৃতি চিত্তের মলিনতা। চিত্তের মলিনত। বিদুরিত হইলেই চিত্ত স্থি 
হয় এবং তখন ধারণাও সহজে হয় । 

সচরাচর কোন দেবমুত্তি বা শক বা জ্যোতিতে ধারণা করাই সহজ. 

উপার। নির্জন উপাঁসনাগৃহে উত্তর বা পুর্বমুখ হইয়া আসনে স্কির 
হইয়া বসিবে; পরে তোমার চক্ষুর ঠিক সম্মুখে একটু দুরে তোমার 
ইষ্টদেব ব' দেবীর মুন্তি স্থাপন করিবে এবং একদুষ্টে তাহার দিকে 

চাহিয়া থাকিবে । ইহাকে “ত্রাটকযৌগ” বলে। বতক্ষণ চক্ষুতে বিশেষ , 
কষ্টবোধ না হয়, ততক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়! থাকিবে! থীশক্তি দীর্ঘকাল 

ব্যাপিয়। চাহির! থাকিবে। অত্যন্ত জোর করিরা ও অত্যন্ত অধিকক্ষণ 
চীন্ছিবে নী। তাহণহইলে চক্ষুর পীড়া হইবে! কেহ কেহ বলেন, 
ভক্ষণ ন! চক্ষু হইতে জল পড়ে ততক্ষণ চাহিবে ; কিন্তু এখনকার আঅধি- 

ক2৭ (ছেলেই ফেন খাইয়া! দান্ুষ হইয়াছে, তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল নহে, র 
এইজন্য তাহারা অতটা বাড়াবাড়ি করিলে চক্ষু হারাইবে | * অতএব 
গ্রাণারাম যেমম যথাঁশক্তভি ধীরে ধীরে বাড়াইতে হয় তঙ্প ত্রাটকযোগও: 

ধীরে ধীরে 'বাড়াইবে। . যখন চাহিতে চাঁছিতে চক্ষু ্লাস্ত হইবে, তখন 
চক্ষু কিয়ৎন্ণপ বন্ধ করিয়া সেই মুষ্তির রূপ মনে গগনে চিন্তা করিনে | 
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চক্ষু একটু বিশ্রাম পাইলে, আবার চক্ষু খুলিয়া এরূপে ত্রটিক'সাধন 
করিবে ।' 'এইরূপে যে বতটা সময় পারে, তাহা করিবে 1: প্রথম প্রথম 

,প্রাঃকীলে বা ঠীণ্ডীর সময় এই ত্রাটক অভ্যাস করিবে। প্রত্যহ চক্ষু 
“চাহিয়া চুক্ষুতে শীতল ও পরিষ্কার জলের ঝাপ্টা মারিবে। : প্রত্যহ ৫৬ 
বার এইরূপ শীতল জলের খঝাপ্টা মারিবে এবং প্রত্যেকবার অস্তভঃ 

২* বার*মারিবে। এইরূপ করিলে চক্ষুর বলবৃদ্ধি হইবে। ত্রাটক 
* করিবার সময় মুদ্রীবিশেষ অবলম্বন করিলে ফল শীত্ব শ্রীত্র পাওয়া যায় 

শুরুর“নিকট এই মুদ্রা শিখিয়া! লইবে। এইরূপ ত্রাটক করিতে করিতে 
জ্োতিদর্শনাঁদি' অনেক” সিদ্ধিলাভ হয়। যাহারা হিপনটিজম্ 
(11171001520) শিক্ষা করে ; তাহার! ত্রাটক করে। তাহারা দেব বা 

দেবী ুষ্ঠির পরিবর্তে, নিজের ঘরে আসনে বসিরা সম্মুখে একখানি দর্পণ 
রাখে এবং তাহীর মধ্যে নিজের প্রতিবিদ্বিত চক্ষুর উপর দৃষ্টি স্থির 
করিয়া রাখে অর্থাৎ চক্ষে চক্ষে মিল করির! চাহির থাকে। তাহারা 

হিপ্নটিজম্ সিদ্ধ হয় ও নানাপ্রকীর সিদ্ধি পাইরা লোকের নিকট 
পরসা' উপাঞ্জন করিয়া বেড়ায়। ,কিস্তু সাধনের পণ, বৈরাঁগ্াপথ । 

সবাক কাঁমিনীকাঞ্চনত্যাগী--অতএব সাবধান! ঘেন সিদ্ধিলাভ 

করির। প্রলৌভনে পতিত না হও! সাধন করিতে করিতে প্রত্যেক 

সাধকের পিদ্ধি আসিবেই আসিবে । সিদ্ধি প্রকাশ করিও না__-গোপন 
করিয়া রাখিবে। সিদ্ধির বিষয় চিন্তাও করিবে না । সিদ্ধি প্রকণশ 
চিসঠাডত, বাঁড়ে ও সাঁধনশক্তি ক্ষর হুইরা যায়। স্মরণ রাখিকে 

যে, বিষয় জর্জন তোষার লক্ষ্য নয়। বিষয় ভাগই তোমা লক্ষ্য 
স্মরণ রাঁখিবে যে, পাঁধিব বিষরকে কাকবিষ্ঠার স্যার জ্ঞান 
প্বীরিলে তোমরি মুক্তি হইবে না। বিষয়ে যতই . আসক্তিছীন হইবে 
তই সাধনের সুঘিধা হইকে। *বৈরাগ্য ও অভ্যান” এই ছুইটীকে ভ্যাগ 
করিও না। ইহ1দের ছুইটাই আবশ্তক- একটীমাত্র হইলৈ হুইত্ব না।, 



লি .. মেয়েদের পাস্ঞল:। 

০ সাহার! শব্যৌগ অবলম্বন করে, তাহারা শবে চিত্ত স্থির করে। 
দুইটা কাশ আনুল দিয়া বুজাইলে, কাণের মধ্যে একপ্রকার ঝি ঝি শব্দ 
না যায়| তাহারা একাগ্রম্ননে সেই শব শুনিতে থাকে, আর ওত 
কোন দিকে মন দেয় না। সেই ঝি ঝি শবটী স্থুলশবা, তাহার মধ্যে 

নানাপ্রকার ক্স, শুক্ষতর ও সুক্মতম শব্ধ আছে। প্রত্যহ অভ্যাস 

করিতে করিতে অভ্যাস যতই গাঁড় হইবে, ততই এই সুল্জতম, সুন্দরতম 
শব্দগুলি শুনিতে পাইবে | চি চি শব্দ, শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি, করতালনাদ, 

মেঘগর্জন প্রসৃতি সল্প হইতে সুক্্সতর অনাহতনাদধ্বনি, শ্রুতিত্গাচর 
হইবে | পরিশেষে শব্দের মানসিক ভাক্মাত্র বরতর্নান থাঁকিবে। 

তাহাই বিন্দু। 
আরজে 

তত্র প্রত্যয়ৈকতানত৷ ধ্যানম্ ॥ ২॥ 

সেই দেশে প্রত্যয়ের অর্থাৎ জানবৃত্তির যে একতাঁনতা তাহাই ধ্যান। 
খণ্ড খণ্ড জ্ঞানবৃত্তিকে ধারণা বলে আর অখণ্ড বা একতান 

জ্ঞানবৃত্তিকে ধ্যান বলে। ধারণা -জলবিন্দুর স্তায় খণ্ড খণ্ড জ্ঞান, 
আর ধ্যান _-তৈলধারার স্ায় একক্রোতে প্রবাহিত, একতান বা অথণ্ড 
জ্াান। ধারণার অভ্যাম করিতে করিতে ধ্যান হয় এবং ধ্যানের 

অভ্যাস করিতে করিতে সমাঁধি হয়। চিত্তের চঞ্চলতার জন্য ধার্ণা 

এণ্ড খণ্ড হুইয়! যায়। ধ্যানে চিত্তের চঞ্চলত থাকে মা। চিত্ত স্থির 

থাকে |/ধ্যান হইলেই বুঝিবে চিত্ত স্থির হইয়াছে । চিত্তে কর্মসংস্কার 
বা ক্ষেপসংস্কার যত কম হইবে, ততই ধ্যানের স্থবিধা হইবে । , উক্ত 
স্কীরই বিক্ষেপ আনয়ন করিয়। ধ্যান ও সষাধি তত্ককরে। সুতরাং 
'ক্লকদিকে অত্ঠীঙ্গযোগন্ধারা চিত্তের সংস্কার ক্ষর করিবে ও অন্তদিকে 

ধ্যান আভ্যাষ করিবে । 



বিভৃভি পাদঃ--৪র্থ কুত্র | ২৩৩ ৭ 

তদেবার্ঘমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশুন্যমিব সমাধিঃ £ ৩.॥ 

ব্েয় বিষয়ের অর্থমাত্র নির্ভীস, ম্বরূপশৃন্তের সায় ধ্যানই সমাধি | 
জপ, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সমস্তই এক জিনিস। অনবরত জপ 

করিতে করিতে জপ গাড় হইলেই ধারা হর । অনবরত ধারণা অভ্যাস 
করিতে কগ্জিতে ধারণ গাঁঢ় হইলেই ধ্যান হয়। অনবরত ধ্যান 
অভ্যাস করিতে করিতে ধ্যান গাড় হইলেই সমাধি হয়। জপ, ধারণ! 

ও ধ্যানেছুই থুকে, সমীধিত্তে, ছুই থাকে না। ধ্যানে আমি থাকি 
ও আমার ধ্যানের ইষ্টদেব থাকেন; কিন্তু সমাধিতে আতমিত্ব লয় পায়, 

তখন আত্মহারা হুইরা যাই; যখন আত্মহার! হই, তখন ধ্যানের 
বিষয়ে আমিত্ব মিশাঁইয়! "যায়, তখন ধ্োর বিষয়মাত্রই নির্ভাস হয়, 
তখন ধ্যাতা ও ধ্যেয় পৃথক্ থাকে না, এক হইয় যায়। এইটা চিত্তের 
সর্বোৎকৃষ্ট স্কৈরধ্যোবস্থা।! এইটাই চিত্তের চরম স্থিরতা | ইহাকে 
-সমাধি বলে। সমাধি ভিন্ন আত্মসাক্ষাৎকার হর না। 

গ্রয়নেকগ্র সংযম ॥ ৪ ॥ 

একটী বিষয়ের ধারণ, ধ্যান ও সমাধিকে সংযম বলে । 

_ একটী বিষয়কে অবলম্বন করিয়! ধারণা, ধ্যান ও সমাধি পর পর 
অব্যটহতগতিভে ঈম্পন্ন হইলে তাহাকে সংযম বলে। সংযম বলিলে - 
এই তিনটী কাজ পর পর একসন্গেই হয় বুঝিতে হইবে । ্ 



২৩৪ মেয়েদের পাতঙজল। 

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকহ ॥ ৫ 4 

সংবমকে জয় করিলে প্রজ্ঞালোক- হয় । ৃ 

এই অংবম যখন পরিপক্ক হয় তখন জ্ঞানালোকের উদয় হুয়। 

প্রজ্ঞালোক অর্থে প্রজ্ঞার আলোক অর্থাৎ সমাধিপ্রজ্ঞার আলোক । 

এই আলোক প্রকাশিত হইলে আমাদের অলৌকিক জ্ঞান ৬ শক্তি লাভ 
হয়। চিস্তনীয় বিষয়ে জানিবার যাহা! কিছু আছে, তাহার সমুদ্গয়ই 

আমরা পূর্ণন্ূপে জানিতে পারি। স্থুলদৃষ্টিতে বন্তর.. একদেশমাত্রের. 
জ্ঞান হয়; হয় রূপজ্ঞান হয়, নর রসজ্ঞন হয়; কিন্তু সমাধিজাত 
সুম্সদৃষ্টিতে আমর! সেই বস্তবিষয়ক সমুদর জ্ঞানই লীভ করি। গুলদৃষ্টিতে 
আমরা কেশন একটা লোকের বর্তমান কাধ্যপ্রণালী দেখিয়া তাহার. 

বর্তমান আচার ব্যবহার দেখিয়া, তাহার সম্বন্ধে সামান্তমাত্র জানিতে 
পারি, কিস্ত সমাধিজাত হুক্সদৃত্টিতে আমরা তাহার জীবনের সমুদয় 
বুত্তাস্ত অবগত হই। ইচ্ছা! করিলেই যখন সংবম করা যাইবে--তখন 

ংযম জয় হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । 

তন্ত ভূমিষু বিনিয়োগ ॥ ৬ ॥ 

নিষ্ন হইতে ক্রমশঃ পর পর উচ্চভূমিসকলে সেই সংযমের বিনিয়োগ- 

করিবে । 
হার! নিম্নভূমির অধিকারী, তাহারা প্রথমতঃ নিম্নভূষিতে সংযধ 

র্কোরিবে। তাহারা একেবারে উচ্চভূমিতে সংবম করিতে পারিবে না 
যখন নিক্রভূমি জয় হইবে, তখন তাহারা উচ্চভূমিন্তত আরোহণ করিত - 

পাঁরিবে। আর প্রথম হুইতেই উচ্চতৃমিতে সংযম করিবার চেষ্টা 
করিলে, কিছুই হুইবে নী। যেমন দ্বিতল গৃহে উপস্থিত হইতে হুইন্ো,. 



বিভৃতি পাঁদঃ--৬ষঠ ত্র | , ২৩ 

ঘৌপানাবলীর এক এক ধাপ করিয়া! উঠিতে হয়» সর্বাগ্রে নিম্ন ধাপ 
অবলম্বন করিয়া ক্রমে উচ্চ ধাঁপ অবলম্বন করিতে হয়, তেমনই সাধনার: 

নিক্কভুমিসকল অতিক্রম না করিলে, উচ্চভূমি অধিকার করা' বাঁয় না। 

যাহারা, সাক্ষীর সাধনার অধিকারী, তাহার একেবারে নিরাকার. 

সাধনা অবলম্বন করিলে-কিছুই হইবে না| এই হেতু যাহারা, 
থে ভূমিরত্অশ্বিকারী তাহাদের সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, পর পর, 

' ভূমি জয় করিয়া উচ্চভূমির সাধনা করা কর্তব্য । নিপ্নের স্থুলভূমি 
জ্য় ভ্রইলেঈ, তাঁহার! হুক্সভূমিতে যাইতে পারিবে। সাধন করিতে 
করিতে সাধকের নিকট "এই ভূমিপকল আপন আপনিই প্রকাশিত 

হর; “অপর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া! জানিতে হয় না। সাধক 
যতই জপ, ধারণা ও খ্যানাঁদি উত্তমন্রপে সাধন করিবেন, ততই উচ্চ, 

উচ্চতর ও উচ্চতম ভূমিসকল আপনা আপনিই তীহার নিকট প্রকাশিত 
হইবে 'এবং তিনি কাঁহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া সেই সেই উচ্চভূমি 
অবলম্বন.করিয়া ক্রমশঃ উদ্ধে উঠিবেন এবং পরিশেষে সর্ব্বোচ্চ সীম। 
আরত্ত হইবে | হে বৃদ্ধের দল তোমাদের কোন ভয় নাই ! হেতবৃদ্ধীর, 

কল ।” তোমাদেরও কোন ভয় নাই! কপাল £ুকিয়-কোমর বীধিয়। 

লখগির। বাও। সদগুরুর নিকউ হইতে যে.ইষ্টমন্ত্র পাইরাছ, তাহা 

দিবারাত্র অর্থভাবনার সহিত জপ করিয়া যাও। দিবারাত্র জপ কর। 

জপ, জপ, জপ | - ক্রমাগত জপ । অনবরত জপ। এই জপ হইতে 
্পপনিই ধাররী, ধ্যান ও সমাধি হইবে। জপীৎ সিদ্ধি, জপাৎ সিদ্ধি; 
জপাৎ সিদ্ধি। খুব দৃঢ়তার সন্থিত জপ কর। খালি জপ, জী জপ ৷ 

'ধারুণ্র» কাহাকে বলে, তোমার জানিবার আবশ্তক নাই। 
পকাহ্থাকে বলে, -জ্োষার জীনিবার আবশ্তক নাই। সমাধি কাহারে 
বলে, তোমার জানিবার আবস্ঠক নাই। স্থল কাঁহাকে বলে, তোমার 

১জীনিবার আবগ্তক নাই! সুক্ম কাহাটকে বলে, তোমীর জানিবা্ধ- 



হ৩৬ মেয়েদের পাতিঞল। 

'আব্জ্ক নাই। প্রকৃতির চতুধ্বিংশতিতত্ব তোমার জানিবার আবশ্তক 
ন্নাই। জপই ভোষার একমাত্র কাধ্য। দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে 
পকর আর অহিংসাদি ধর্মগুলি পালন করিয়। যাও তোমার ঢিত্ত, 

পরিষ্কত হইবে, তোমার সংস্কীরক্ষয় ভইবে, তোমার চিন্ত একাগ্র 
কইবে, সমুদয় হুন্স্ষ্টি তৌমার নিকট আপনিই প্রকাশ পাইবে। 
জ্ঞানালোক আপনিই জলিবে। তোযার পর পর কি কর্তব্য, তাহ" 
আপনিই ভিতর হুইতে প্রকাশ পাইবে । মানুষের নিকট শিক্ষার 
আবগ্তক হইবে না । তুমি সকল মূর্খ অপেক্ষ। অধিক মূর্থ হইুল.ও তৌমার 

এই কঠোর সাধনার ফলম্বরূপ-_তুমি চিরশীস্তিলাভ করিবে এবং পণ্ডিত 

হইন্াও বদি কেহু সাধনবিহীন হয, তাহার অপেক্ষাও তুমি উচ্চভূমি 

প্রাপ্ত হইবে । 

ভ্রয়মস্তরঙ্গং পুর্ব্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥ 

বম, নিকম, আসন, প্রাণাকাম ও প্রত্যাহার এই পাঁচটা পূর্বোক্ত 
ন্বহিরজ সাধনাপেক্ষা ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটা অন্তরঙ্গ | | 

বহিরঙ্গ সাধনা, শরীর ও উন্দ্িম্াদির মালিন্ত অপগত করির। 

চিত্তকে বল দান করে । তখন চিত্ত, ধারণা, ধ্যান ও সমাধির যোগ্যতা 

'লাভ করে। বহছিরঙ্গ সাধন ত্যাগ করিলে চিত্তের ধারণাদি করিবার 
যোগ্যতা হয় না। এইস্েতু উত্তমরূপে যমাদি বছ্রঙ্গ সাধন অভ্যাদ' 

করিবে/ তাহাহুইলে, সহঙ্জেই ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হুইবে। 
এ্টিধারণা ধ্যান ও সমাধি ছইভে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় এবং সম্প্রজ্খাত 
সমাধির অভ্যাসে অসম্প্রজ্াত সমাধি ভয় | সম্প্রজ্ঞান্ভ সমাধিতে বিষন্ত 

অবলম্বন থাকে । অসম্প্রজ্জাত সমাধি নির্ধ্বিষয় | 
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তদপি বহিরঙ্গং নিবাঁজস্য ॥ ৮ ॥ 

* ধারণ, ধ্যান ও সমাধি, সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন 

হইলে ইহারা অসম্প্রজ্ঞাত বা নিবাঁজ সমাধির বহিরঙ । 
যে সমাধিতে ধ্যানের বিষয় ব। বীজ থাকে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত 

বা! সবীজ সমাধি বলে; আর যাহাতে ধ্যানের বিষয় থাকে না, তাহ! 
অসম্প্রজ্ঞাত বা! নিবাজ" সমাধি। এইজন্য ধারণা, ধ্যান ও সমাধি নিবাজ 

সমার্ধির বহি এবং কেবল পরবৈরাগ্যই নির্বাজ সমাধির অন্তরঙ্গ | 
সবীজ সাধন না করিলে নির্বাজ সাধন করা যাম্ব না। যতক্ষপ 
কোনরূপ বিষয়ে একটুও আসক্তি থাকিবে অর্থাৎ যতক্ষণ বিষয়চি্ত। 
থাকিবে, ততক্ষণ সবীজ্, আ'র খন সম্পূর্ণরূপে বিষয়াসক্তিবিহীন হইবে 
অর্থাৎ কোনও প্রকার বিষয়ে একটুমাত্রও আসক্তি থাকিবে নাঁ" 
অর্থাৎ যখন পরবৈরাগ্য হইবে তখন নির্বাজ সমাধি । 

ব্যুখাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাহুর্ভাবে। 

নিরোধক্ষণচিতান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ ॥ ৯ ॥ 

স্কারের অভিভব ( ধ্বংস) ও নিরোধ সংস্কারের প্রাহর্ভাব 

6 উৎপত্তি ) হুইলে প্রত্যেক নিরোধক্ষণে অর্থাৎ নিরোধসময়ে একই চিত্তে 
উন্থিত (যুক্ত ) যে পরিণীম হয়, তাহাই চিত্তের নিরোধপরিণান্ধ। 

যতক্ষণ চিন্ত আছে, ততক্ষণ চিত্তের পরিণীমও বাল 

_ পরণীমবিহীন হইয়া! থাকিতে পারে না). কারণ চিত্ত গুণত্রয়ে ৰ 
খপত্রয় সর্ব্দীই *পরিণামশীল। গুণত্রয় একক্ষণও স্থির হুইয়। থাকিতে 
পারে না। গুপত্রয় স্থির হটলেই স্থক্টিনীশ হয়। ত্খন এ্রলয় হয়। 

* যতক্ষণ, চিত্তের সম্পূর্ণ লয় না হুইবে; ততক্ষণ চি্ম্যে গুপজক়ের 
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কারা চলিবে। * যেখানে কার্ধ্য, সেখানেই পরিণাম 1. কারধ্যের 
স্বীরা দ্রব্যের অবস্থার পরিবর্তন হুয়। যেখানে কার্ধ্য, সেখানেই 
ক্মবস্থার পরিবর্তন । - কার্য আছে, অথচ অবস্থার পরিবর্তন নই, , 
এরূপ হইতে পান্সে না। জগতের সমুদয় দ্রব্যই ত্রিগুণে নির্থিভ ; 

হ্ুতরাং পরিণামী | আমাদের শরীরের মধ্যে প্রতিক্ষণে ভ্রিগুণের 

কার্য চলিতেছে; নুতরাং প্রতিক্ষণে আমাদের শরীরের পরিবর্তন 

হইতেছে । আজ প্রীতে ৬্টার সময় তোমার তবে শরীর আছে, ১ ঘণ্টা 
পরে অর্থাৎ ৭টার সময় তোমার আর সেই শরীর »কিবে “না । 
৬টার, সময় তোমার শরীরের ষে আকার ও অবস্থা ছিল, ৭টাঁর সময়ে 

তাহার. অনক পরিবর্তন হইয়াছে । তোমার মাংসে, তোমার অস্থিতে, 
তোমার রক্তে ও-অন্তান্ত প্রত্যেক শীরীরিক উপাদানে কিছু না কিছ 
'পরিরর্ভন সাধিত হুইয়াছে । ৬্টার সময় তোমার শরীরের যে আকার 
ও গঠন ছিল, পটার সময় তাহা নাই। এই একঘণ্টায় অনেক পরিবর্তন 

হইয়াছে, তবে এই অল্প সময়ের মধ্যে আমর] সেই পরিবর্তন লক্ষ্য 

করিতে পারি না। প্রতিক্ষণে এই পরিবর্তন এত. ধীরে ধীরে সাঁধিত 

হয় যে, তাহা আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে আমে না। একটা 

তিন মাসের বালককে যদি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তাহাহইলে, আমরা 
তাহীর প্রাত্যহিক পরিবর্তন দেখিতে পাই না, কিন্ত মেই তিন মাসের 

বালককে যদি দশ বৎসর পরে দেখি, তাহাণহইলে, আমরা ভাহার 

পরিবর্তন স্পষ্ট বুঝিতে পারি। .একটা তিন মানের বাঁলকের ফটো 
৮ 9) আজ তুলিয়া রাখ এবং দশ বৎসন পন্ধে তাহার আর একটা 

রে গ্রহণ কর। গ্রই উভয্ব ফটোতে অনেক প্রভেদ দেখিতে পাইবে 

এবং এই গ্রভেদ উৎপন্ন হুইডে দশ বৎসর সময় লারগিয়াছে। এইরূপ 
বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রতিজ্ষণে আমাদের কি 

:শোরীরিক্ষ, কি উজ্জিয়িক, কি: মানসিক.ও কি চৈত্তিক সমু স্থল ও সক 
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শরীয়ের পরিবর্তন হইতেছে । চিত্ত আমাদের সুক্স শনীগ্ন--চিন্ত ত্রিগুণে 
নির্শিত, এইজন্য চিত্তমধ্যেও প্রতিক্ষণে পরিণাম হইতেছে । 
- » টিশ্তমধ্যে সংস্কার আছে। ' সেই সংস্কার হইতে প্রত্যয় উৎপর হুয়। 

, যাহা সংস্কটর, তাহা প্রত্যয় নহে। সংস্কার ভাগ্ারম্বরূপ এবং প্রত্যয় 
সেই ভাগারে সঞ্চিত দ্ূব্য। সংস্কার থাকিলেই ষে প্রত্যয় উঠিবে 
তাহার কোন কারণ নাই। তিন মাসের বালকের চিত্তমধ্যে কামের 

সংস্কার আছে, কিন্তু তিন বাস বয়সে তাহার সেই সংস্কার হইতে কাঁমের 
প্রত্যর -উঠে-আঃ। তাহার বরস বখন ১৭1৯৮ বৎসর হইবে, তখন 
কামের প্রত্যর উঠিবে। অতএব সংস্কার প্রত্যর নহে। তোমার 

চিত্তে ক্রোধ উৎপন্ন হইতেছে, তুমি ক্রোধের অনুভব করিতেছ, তুমি 

বুঝিতে পারিতেছ যে তোমার মনে ক্রোধ হইক্সাছে, তুমি বুঝিতে 
পারিতেছ ষে তোমার মনে ক্রোধের সংস্কার আছে এবং সেই সংস্কার 

হুইতে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছে । ক্রোধ উৎপন্ন হইবার পর তুমি 
বুঝিতে পার যে তোমীর চিন্তে ক্রোধের সংস্কার আছে। এই ঘে 
ক্রোধের উৎপতিজ্ঞান, ইহ্াঠাকেই ক্রোধের প্রত্যয় বলে। ইহার নীম 
প্রত্যয়। তোষার মন হইতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়ের 
উৎপত্তি হয়। তোমার চিন্তে কখনও ক্রোধের, কখনও লোভের, কখনও 
ক্ষমার, কখনও দরার, কখনও হিংসাঁর, কখনও অহিংসার, কখনও সত্যের, 
কখনও মির, কখনও স্তেয়ের, কখনও অস্তেয়ের ইত্যাঁ্দি নানাপ্রক 14 

গ্রতান্ম বা খগ্ডজ্ঞান উদিত হয় এবং ভূমিও বুঝিতে পার যে, 

তৌমাঁর চিক এইসকল সংস্কার সঞ্চিত আছে। চিত্তে র 
সংস্কার, থাকিে--ক্রৌধপ্রত্যয় উঠে। চিত্তে ক্ষমার সংস্কার 

“-ক্ষমাপ্রত্যয় উঠে! যাহার চিতে ক্রোধের সংস্কার . আছে. এবং 

সর্কদ। ক্রোধের প্রতায় উঠে, সে ক্ষবাণ্ড1 অবলঘ্বন করিলে, তাহার 
ক্ষমার লক্ষোর... সঞিত হুইবে এবং সেই. ক্ষার সংস্কার রেীধের 
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ঈংস্কারকে ধ্বংস করিবে । ক্রোধের বিপরীত- _ক্ষম1 | এইজন্য ক্ষমার 
সংস্কার ক্রোধের সংস্কারকে নষ্ট করে। ক্রোধসংস্কার উদ্ধদ্ধ হইয়া 
ক্রোধগ্রত্যর উঠিলে, আমর। সেই জংস্কারকে জানিতে পারি।” ক্ষযা- 
সংস্কীর হইতে ক্ষমাপ্রত্যয় উঠিলে আমর! সেই ক্ষমাসংস্কীরকে 
জানিতে পারি। সংস্কার হইতে প্রত্যয় না উঠিলে, আমরা সংস্কারকে 

জানিতে পারি না। তোমার মধ্যে কিকি সংস্কার আছে, প্রত্যয় ন! 

উঠিলে, তাহ! তুমি জানিতে পার না। “সংস্কারের মধ্যে প্রত্যয় 
স্থিতভাবে অর্থাৎ অব্যক্তভাবে থাকে--পরে কারদ্প্পাইলে তাহা 

ব্যক্ত হয়। তোমার সংস্কারে ক্রোধপ্রত্যয় আছে কিন্তু এখন তোমার 

ক্রোধের উদ্রেক হয় নাই, তাই তুমি তাহা, জানিতে পারিতেছ শী; 
কিন্তু তাহ! তোমার মগ সুপ্তভীবে আছে, কারণ পাইলেই জাগরিত 
হইবে ব। প্রকাশিত হইবে, তখন তুমি তাহা জানিতে পারিবে । চিতে 
উভয় বিরুদ্ধ সংস্কারই বর্তমান আছে। ক্রোধেরও আছে, আর ক্ষমারও 

'আছে। তুমি ক্রোধের সংস্কার বদ্ধিত কর--ক্ষমার সংস্কার অভিভূত 

হইবে ও ক্রোধসংস্কার প্রাহুভ়ত হইবে। তুমি ক্ষমার সংস্কার বন্ধিত 
কর-_ ক্রোধের সংস্কার অভিভূত হইবে ও ক্ষমার সংস্কার বন্ধিত হুইবে। 
এই সংস্কীরে সংস্কারে সর্বদাই যুদ্ধ চলিতেছে । আমাদের চিত্মধ্যে 
সর্বদীই এই যুদ্ধ চলিতেছে! আমর। সে যুদ্ধ দেখিতে পাই না। 
আমরা সে যুদ্ধ বুঝিতে বা জানিতে পারি না।, কিন্ত আমাদের 
পু চলিতেছে ' যুদ্ধের বিরাম নাই। আমাদের 

দবস্থায় ও স্বপ্নীবস্থায় এই যুদ্ধ নিরন্তর চলিতেছে । যাল্ার ষে 
সংস্কার প্রবল হইবে, তাহার সেই সংস্কারের জনন হইবে । “স্জাতএব 
ক্ষমার সংস্কার বদ্ধিত হইলে, তোমার ক্রোধসংস্কার খিনষ্ট হইবে ।  “ 

সেইপ্রকার চিমধ্যে বুখখান সংস্কার ও নিরোধ সংস্কার উভর 
সংস্কারই থাঁকে। সমাধি পভ্যাদ করিয়া নিরোধ সংস্কারকে বন্ধিত 
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কর-_ব্যুখান সংস্কার বিনষ্ট হইবে। নিরোধ ও ব্[খ্ান্ত পরস্পর বিরুদ্ধ 
স্বভাব; যেমন জল ও অগ্রিপরন্পর বিরোধী । জলের দ্বারা অগ্গি 

নির্বাপ্িত হয়, আবার অগ্নির দ্বার! জল শুকাইর! বায়। অগ্নির পরিমাণ 
বেশী হইলে জল গুধ্ হয়, আর জলের পরিমাণ বেশী হইলে অগ্নি নির্কণপিত 
হয়। সেইরূপ নিরোধের পরিমাণ বেশী হইলে ব্যুখান অভিভূত হয়, আর 
বাশখশনের পন্ষিমাণ বেশী হইলে নিরোধ অভিভূত হয । বুৃতখানসংস্কীরহারা 

সন্সাধি ভগ্ন হয়, আর নিরোধসংক্বারদ্বারা সমাণ্ি গাঢ় হয়! সমাধিকে 

গাঢ করা ক্ষণমুদের আবস্তক। সমাধিকে নষ্ট করা আমাদের লক্ষ্য 
নক্ষে। অতএব যাহাতে ক্িরোধসংস্কীর বদ্ধিন্ত হর, তাহা করিতে 
তইবে। তুমি যতই নিরোধসৎন্গণার বন্ধিত করিবে, তাহ! ততই বদ্ধিত 
হইবে। যে সময়ে তুমি নিরোধসংস্কার বদ্ধিত কর-_সেই সময়কে 

নিরোধক্ষণ কছে। এই নিরোধক্ষণে চিত্তের যে পরিবর্তন ঘটে, তাহাকে 
নিরৌপপরিণাম বলে। নিরোধপরিণীম বন্ধিত হইলেই, সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার বিরুদ্ধ ধন্ম ব্যুখীনপরিণামের ক্ষণ ভইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে 

সমাপির সময় বৃদ্ধি পাইবে ও ব্যখানের সময কমির়া যাইবে । নিরোধ- 

পন্তিণাম যখন পুর্ণ হইবে, তখন ব্যুখানপরিণাম নিঃশেষে ক্ষয়প্রীপ্ত হইবে 
এবং বুখানপরিণামের ক্ষন হইলেই চিত্ত সংক্কারশৃন্ত হইবে। চিত্ত 

স্কারশূন্য হইলেই চিত্তের লয় হইবে, নিরোধপরিণাম পূর্ণ হইলে__ 
নিরোধপনিগদ আপনা আপনিই ক্ষব হইয়া যাইবে । নিরোধ* 
পদ্বিণামকে ক্ষয় "করিবার জন্ত আর অপর কাহণরও সাহাষা আবশ্যক - 

করিবে না। আমর। জৌর করিয়া আমানের বুখানসং ক্ষয় 

কুরিতে, পারি না। নিরোধসংস্কারই বু[ত্ধানসংস্কারের কর ক 
“এব নিরোধসংস্কবরকে বন্ধিত করাই আমাদের সাধনা । 

১৬ 
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তম্ত প্রশান্তবাহিত। সংস্কারাৎ ॥ ১০ 

সেই নিরোধসংস্কার হইতে চিত্তের প্রশাস্তবাহিতা! হয়। 
ব্খ্খানসংস্কার চিত্তকে চঞ্চল করে। তখন আমাদের মনে নানা- 

প্রকার চিন্তা উঠিয়া! আমাদের অশান্তি দান করে। তখন চিত্ত চঞ্চলভাঁবে 
প্রবাহিত হয়। আর নিরোধসংস্কারে চিত্তের চঞ্চলভাব 'খাকে না। 

চিত্তমধ্যে কোনরূপ বিষয় থাকে না স্থৃতরাং "চিত্তের প্রবাহ শাস্তভাৰ 

খারণ করে, ইহাকে চিত্তের প্রশীস্তবাহিতা বলে। চি্তর*. অশান্ত 

প্রবাহ হইতে আমাদের মন চঞ্চল হওয়ায় আমর ক্লেশভোগ করি ; 
আর চিত্তের প্রশাস্তবাহিতা হইলে আমাদের মন শান্ত ও নিশ্চিন্ত 
হয় এবং তখন আমাদের সমুদয় মানসিক কষ্ট দূরীভূত হয় ও আমরা 
শাস্তিম্তখ ভোগ করি। চিত্তের এই অবস্থা হইলে মানুষ সুখী হয়। 
সুখ টাকায় নাই, সুখ ঘ্বরবাড়ীতে নাই, সুখ পরিবারবর্গের মধ্যে 

নাই। স্থখ আমার চিত্তমধ্যে আছে। বিষয় আমার সুখের কারণ 
নছে। বিষয় আমার ছঃখের কারণ । যাহার বিষয় যত অধিক,__-তাহার 

বিষমচিস্তাও তত অধিক--তাহার চিত্তচাঞ্চল্যও তত অধিক । যাহার 

বিষয় ষত কম, তীহার বিষয়চিন্তাও তত কম, তাহার চিত্রচাঞ্চল্যও 

তত কম এবং তাহার মানসিক কষ্ও তত কম। আবার বিষর কষ্টের 

কারণ নহে। বিষয়াসক্তিই কষ্টের কারণ। যাহার 'বিষয়ীসক্তি বেশী, 
“মে বিষয়কেই বন্ধিত করে এবং নিজের কষ্টবৃদ্ধি ' করে। বার 

ক্তি কম, সে বিষয় বর্ধিত করে না; সে নিবুত্তি পথ অবলঘ্ঘন 
র্র, সে বৈরাগ্যবান্ ছয় এবং বৈরাগ্য হইলেই বিবেক উৎপন্ন 

হয়। সেই সুখী। তুমি এ অট্রালিকাস্থিত ধনীকে গুণী যনে করিতেছণ 
ইছা তোমার ভ্রম। এ ধনী বড়ই অভাগা-_-অতিশয় করুণার পাত্র।, 
উহার খাইয়া। লুখ নাই--পরিয়। সুখ নাই-বেড়াইরা শখ নাই ; কারণ 
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উহ্থার চিত্ত সর্বদাই বিষয়চিন্তার বিব্রত। উহ্বায় চিত্ত -ক্ষণেকের 
'নিমিত্তও শান্তি পায় না। আর এ যে ভিক্ষুক ছিন্ন ও মলিন বস্ত্রে আবৃত 
ইক বুক্ষতলে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া 'বিশ্রীম লাভ করিতেছে-_ 
.€দ উপরোক্ত ধনী অপেক্ষা অনেক বেশী সুখী; কারণ উচ্থার যন বিষয়" 
চিন্তায় আলোড়িত হইতেছে ন। 

্বরর[র্থ তৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ো চিত্ত 
সমধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥ 

চিত্তের সর্বার্থতীর ক্ষয় ও একা গ্রতার উদরকে সমাধিপরিণাম বলে। 
সর্বার্থত-সর্ব+-অর্থতা অর্থাৎ সকল প্রর়োজন। চিত্তে সর্বার্থতা 

বর্ম ও একাগ্রতা! ধর্ম উভন্ন ধর্মই আছে। যেমন যেমন সর্বীর্ঘতার 
ক্ষয় হইবে, তেমন তেমন একাগ্রতা বৃদ্ধি হইবে। বহুবিষরে ব্যাপৃত 
থাকার জ্লভ্যাসকে সর্বার্থতা বলে এবং একটা বিষয় অবলম্বন করিয়া 

খাকার নাম একাগ্রতা । চিত্ত যখন বহুবিষর ছখড়িয়া একটা -বিষয় 

লইয়া থাকে, তখন তাহার .“সমাধিপরিণাম” | পুর্বশ্ত্রে “নিরোধ- 

“পরিণাম” বল হইরাছে, এ সুত্রে “সমাধিপরিণীম” বলা হইল। 
_.. চিন্ত সর্বদশই বিষয় লইয়া! নাড়াচাড়া করিতেছে । রূপ, রস, শব্দ, 

গন্ধ ও র্পর্শ এই সকল বিষয় লইয়া! চিন্ত সর্বদ1 ব্যস্ত। এইরূপ 

নাঁনাঁবিষয়ে ছুটছুটী৷ করাই চিত্তের সর্বার্থতা। যতদিন চিত্তে এই 
সর্ববধর্থতা ধর্ম প্রবল থাকিবে, ততদিন" সষাঁধিপরিণাম হহটব না? 

'রূপস্ব্রল ও শবা।দি বিষয়ের আসক্তি ত্যাগ করিলে, এই সর্কার্থতা ধ 
ক্ষন হইবে। সর্বকর্থতী ধর্মের ক্ষয় হইলেই; একা গ্রত। ধর্মের উদয় হইবে 
এবং তাহা হইতেই সমাধি হইবে । 

শহরের. ০ 
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7 ততঃ পুনঃ 'শান্তোদিতো তুল্যপ্রত্যয়ো 
চিত্তন্তৈকাগ্রতাপরিণামঃ ॥ ১২ ॥ ও 

- সমাধি অবস্থায়.চিত্তের শাস্তপ্রত্যর ও উদদিতপ্রত্যয় অর্থাৎ অভীত ও 
বিন প্রত্যর যে চিত্তে একাকার ভাঁবে অবস্থান করে, তাহাই চিত্তের 

“একাগ্রতাপরিণাম 1” 
চিন্ত সর্বদা চঞ্চল সৃতরাং ও প্রত্যয় চঞ্চল। চিন্তে ক্ষণে ' 

ক্ষণে প্রত্যয়সকল উদিত ও লরপ্রাপ্ত হইতেছে | এক্রুটী “প্রত্যয় 
উদিত হইয়! কিরতক্ষণ থাকিরা লয় পাইতেছে, আবার তৎপরে 
আর একটী প্রত্য্ন উদিত হইতেছে । পুর্ব্ব প্রত্যরের লয়. হইতেছে 
ও উত্তর. প্রত্যর উদিত হইতেছে । যে প্রত্যয় লয় প্রাপ্ত হইতেছে, 
তাহাকে শৃস্তপ্রত্যর বলে; আর যে প্রত্যর উদিত হইতেছে, তাহাকে 

উদ্দিতপ্রত্যয় ' বলে | খন এই শান্ত ও উদ্দিত প্রত্যর লয়প্রাপ্ত 

এবং 'উদিত ন। হইয়া সদৃশ প্রবাহে অবস্থান করে, তখন তাহাকে 
চিত্তের “একা গ্রভাপরিণাম” বলে। একাগ্রতাপরিণামের মধ্যে উঠা 

নামা নাই, কেবলমাত্র একভাবে, এক অপরিবর্তিতভাবে অবস্থান ৭ 
সাধক প্রথম জপের সময় পক্ষ” বলিল এবং “কষ” তাহার চিন্তে 

উদিত হইলেন, আবান্স ক্ষণপরেই লয়প্রাপ্ত হইলেন। কৃষ্ণ তাহার চিত্তে 

 ঈড়াইলেন না । সাধক আবার দ্বিতীয়বার পকৃষ্ণ” উচ্চারণ করিলী আবার. 
দ্বিতীরবার কৃষ্ণ ক্ষণেকের জন্য উদিত হইলেন,. জবার দ্বিতীয়বার 

ক্ি্রাহিত হুইলেন। আবার. তৃত্বীয়বার পক্ষ” উচ্চারণ করিল, 
র্বার তৃতীয়বার “রঙ” আহার চিত্তে উদিত হইলেন, আবার ক্ষণেক . 

পরে: ত্রিঝোহিত্ত হইলেন। এইরূপে তিনি সাধকের চিন্তে একবার” 
উদিত ও একবার লীন হইতেছেন। সাধকের মনে যখন কৃষ্ণ এইরূপে 
ক্ষণে ক্ষণে আঁবিভূতি ও তিরোহিত-না হইয়া, একইভাবে বহক্ষপ 
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বী়াইয়? থাঁকিবেন, খন সাধকের একাগ্রতাপক্সিপীম স্ইইবে | মনে 
কর 'ক্ষোন সাধক ৮ ঘপ্টাকাল একাগ্রতা অভ্ভ্যল করিয়াছে । এই 

» ৮ঞ্বন্টাকাল “রুষ্” তাছার চিন্তে ঈ্রীড়াইয়া থাঁফিঝেন1 শ্রই ৮ 
, স্বণ্টার*মধ্যে কৃষ্ণ আর কোথাও যাইবেন না। এরই ৮ খণ্টায়, এই 

জান চপল ক্ষ” আোত একাকারে তাহার চিন্তে 

ইত হুইবে। এরই শ্রোত ভশ্ব হইবে না। এই শ্রোতের মধ্যে 

উল কাঁচকলা” ভাসবে না। অন্ত কোন বিষয় বা চিন্তা আসিয়া 

্রীকষ্চকে “ঠেলির1 তাহার আসন 'ধিকাঁর করিবে লা। ইহাকে 
চিত্তের একাগ্রতাপরিণাম বলে 

একাগ্র ন! ছইলে সমাধি হর না। প্রত্যেক সমীধিতে একাগ্রতা 
'পঞ্রিণাম আছে । আঁবার সমাধিপরিণাম না হইলে সম্প্রজ্জাত যোগ 

সুর না। ' প্রত্যেক সমন্প্রজ্জীত যৌগে সমাধিপরিণাম আছে । আবার 

নিরোধপরিণাম না হইলে অসম্প্রজ্জাত যৌগ হয় না| প্রত্যেক 
অসম্প্রজ্ঞাত যোগে নিরোধপরিণাম আছে। অভ্যাসদ্থাকা একাগ্রতা 

বন্ধিত হইলে সমাধি হক, সমাধি বদ্ধিত হইলে সম্প্রজ্ঞাত যৌগ হয়, 
'সম্প্রজ্ঞাত যোগ বন্ধিত হইলে অসম্প্রজ্জাত বোর হয় । 

এতেন ভুতেক্তিয়েমু ধর্ম্লক্ষণাবস্থ পর্রিপ।ম। ব্যাখ্যাতাঃ ১৩ 

উপ্লোক্ত ত্রিবিধ চিউপরিণামদ্বারা ভূতবর্গের ও ইন্রিয়াদির__ 
শর্্পরিণীম, লক্ষণপরিণাম ও অবন্থাপরিণাম ফধিত ছইল। 
 শশঙ্গী হইতে ধর প্রকাশ পায় যাহার যাহা ধর্ম, তাছা 
সুহান শ্রকশিষ্হয়। ব্যাত্বের ধর্ম প্রাণিহিংসা, এখানে ব্যাগ ধর্মী 

"এবং প্রাপিছিংস তাহার বর্শা। সাধুর ধর্ম জীবে দয়া গ্রথ্ানে সাধু 
ধঙ্বী ও দলা ভীহার ধর্ম । চিত্তের ধর্ম বুখান ও নিরোধ, এখানে 
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চিত্ত ধর্দী এবং কুখ্খান ও নিরোধ তাহার ধর্খব | ইহা চিত্তের স্বাভা- 
বিক ধর্ম । ইহা তাহার কৃত্রিম ধর্ম নহে। চিত্তে বিষয়সংস্কীর বা' 

 বুখানসংস্কার আছে বলিরাই ব্যুতখানধর্মের প্রাদুর্ভাব হয় এবং 

বৈরাগ্যসংঙ্কার বা নিরোধসংস্কার আছে বলিয়াই নিরোধধর্ের, 
প্রাহুর্ভীব হয়। ইহাই চিত্তের ধর্মপরিণাম | যেমন চিত্তে এই ধর্ম 
পরিণাম হয়, তেমনি ভূতবর্গে এবং ইন্দ্রিরসমূহেও এই ধর্পরিণাম 
হুয়। | 

এই বুখান ও নিরোধ ধর্মের লক্ষণপরিণাীম আছে “অতীত 

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের দ্বারা ইহাদের লক্ষণপরিণাম হয়। 
লক্ষণপরিণাম ভিনপ্রকার ;_ অতীত, বর্তমান ও অনাগত বা ভাঁবষ্যৎ | 

বর্তমান লক্ষণই আমাদের দৃষ্টিগোচর হুয়। পূর্বের নিরোধলক্ষণ- বাহ 
হইয়া গিয়াছে, তাহা অভীত; কিন্তু সেই নিরোধধন্্ম অতীত 
হইলেও, তাহা কি একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে ? না, তাহা একেবারে 
ধ্বংস হুইরা যায় নীই। তাহা এখনও চিত্তে অবস্থান করিতেছে, তবে 
সামান্ত ভাবে বর্তমান আছে। বর্তমীন নিরোধধর্দম এত প্রবলভাবে স্ফুট 
হইয়াছে যে, সেই অতীত নিরোধধর্মকে কতকট। অপ্রবল ও অপ্দুট 
করিয়াছে, কিন্তু তাহা! একেবারে ধ্বংস হয় নাই। দ্িবাভাগে আকাশে 

নক্ষত্র থাকে, রাত্রিতেও আকাশে নক্ষত্র থাকে। নক্ষত্র চিরকালই 
, আকাশে আছে এবং একভাবেই থাকে । নক্ষত্রের জ্যোতি চিরকালই 

সমভাবে প্রকাশ পাইতেছে। রাত্রিতেও সেই জ্যোতি যেরপভারে 
প্রকাশ/পায়__দ্িবাভীগেও সেই জ্যোতি সেরূপভাবে প্রকাশ পায়! 

ভাগে নক্ষত্রের জ্যোতি আছে, পুর্বে যেমন ছিল এখনও সেরূপ 
আছে, তবে সুধ্যজ্যোতি প্রথরতর বলিয়া-হুর্যের। প্রবল ও প্রখর ' 

জ্যোতির সম্মুখে নক্ষত্রজ্যোতি সামান্তভাবে অবস্থিতি করিতেছে । সেই- 
কপ নিরোধ ও'বুদ্খান লক্ষণ চিত্তে. বর্তমান থাকে, একেবারে ধ্বংস হুইয়া 



বিভূতি পাঁদঃ--১৩শ নুত্র। ২৪ 

যার না; তবে যখন যে সকল লক্ষণ অত্যন্ত প্রকল ও স্দুট হয়, 
তখন তাহাদিগকে বর্তমীন বলিয়া থাকি। এই অতীত, অনাগত 

ও বর্তমান লক্ষণসকল একসঙ্গে পরম্পরের সহিত মিলিত অবস্থাতেই 
থাকে । *অতীত ও অনাগতের সহিত বর্তমান লক্ষণের ছাড়াছাড়ি 
হয় না। 

_নিরোধধর্্ম ও বাখানধর্ম্মের যেমন অতীত, বর্তমান ও অনাগত 

তিনটা লক্ষণ আছে, তৈমন ইহাদের ছুইটী অবস্থা আছে-_ প্রবল 
অবস্থা ও টৃত্ধন, অবস্থা। যখন নিরোধ প্রবল হয় তখন বুখান ছূর্ববল 
হয়, আর বখন বুখান প্রবল হয় তখন নিরোধ হূর্বল হয়। উভয়েই 
দিবারাত্র কলহ করিতেছে । কখনও নিরোধ জিতিতেছে ও বুাখান 
হারিুতছে, আবার কখনও বুখামের জয় ও নিরোধের পরাজয় হই 
.তেছে!. ইহাই ধর্মসকলের অবস্থাপরিণাম | 

চিত্ত ধর্্ী| ব্যাান ও নিরোধ তাহার ধর্ম। এই ছুই ধর্ষের 
দ্বারা চিন্তরূপ ধন্দ্বার পরিণাম হয়। আবার অতীত, বর্তমান ও অনাগত 

লক্ষণের দ্বারা ব্যুখীন ও নিরোধরূপ ধর্মের পরিণাম হয়। আবার প্রবল 
'৪* দুর্বল অবন্থাদ্ধার। 'অতীত, বর্তমান ও অনীগত লক্ষণের পরিণীম 

হয়। এইরূপ দিবারীত্র ইহীঁগদর কার্য, পরিবর্তন বা পরিণাম 

চলিতেছে | .ক্ষণকীলও ইহার! স্থির নহে। গুণের কাঁ্য সর্বদাই 
চলিতেছে গুণ কখনও স্থির হইয়া বসিয়া থাকে না। যেখানে 

স্থিত্ধতা নাই, সেখানে সুখ নাই । যেখানে গুণ, সেখানে অস্থিরতা 
সেখানেই হুঃখ। ঈ্দতএব বতক্ষণ গুণের মধ্যে থাকিবে, 

সখ্য আশা বৃথা । “গুণের মধ্যেও থাকিব, আবার স্ুখীও হইব 
শৃগলের কথ।। *মিন্ধপুরুষের! গুণ অতিক্রম করিয়া সুখী হইয়াছেন 
“তীহাণরা যদিও বিষয় ব্যবহীর করেন, তথীপি বিষরে লিপু হন ন)--" 

*যেমন পন্নপত্রের সহিত জল সংলগ্ন হয় না ** 
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-. স্বৃত্তিকা চিন্বক্ষীলই সৃত্তিকা আছে। অভীভকালেও মৃত্বিকী ছিল, 
"এখনও আছে এবং ভবিষ্যাৎকীলেও খাকিবে। মৃত্তিকা কখনও স্বরূপত্রষ্ট 

হুইবে না। . মৃত্বিকাঁর মধ্যেই ঘট অনাগতভাবে আছে । সেই অনাগত 
ঘট বর্ন শ্ষুটরূপে বাহিরে প্রকাশ হুইল, তখন তাহা বর্তমান - ঘট 

_ হুইল, আবার সেই ঘটটা ভাঙ্গিয় গিরা যখন মৃত্তিকীর সহিত পুনঃ সংযুক্ত 
হইবে, তখন এই বর্তমখন ঘটটার লক্ষণ অন্ভীত হইয়! তাহা! ভবিষ্যৎ 
ঘট হইবে । ঘটরপ মৃত্তিকার তিনটা লক্ষণ হইল- একটা অতীস্ত, ' 
একটা বর্তমান ও একটী অনাগত ; কিন্তু প্রক্ৃতপক্ষেুত্তিক স্বূপ- 
তরষ্ট হুয় নাই। অতীত লক্ষণেও মৃত্তিকা মু্ডিকাই ছিল, বর্তমান লক্ষণেও 
মৃত্তিক! নৃত্তিকাই রহিল, এবং অনাগত লক্ষণেও মুত্তিক]  মৃত্তিকই 

“থাকিবে । অত্রএব এই তিনটী লক্ষণ পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত । 
এই তিনটা লক্ষণের ছাড়াছাড়ি হয় না। এই ঘটটী লবেমাত্র তৈয়ারী 
হইয়াছে । ইহা! এক্ষণে নৃতন অবস্থায় আছে। ইহা দেখিতে খুব 
সুন্দর । ইছা! সহজে ভাঙ্গিয়া যায় না। আবীর ৫* বৎসর পরে 
এ্রই ঘটটাকে দেখ। তখন দেখিবে যে, ঘটের লেই পূর্ব নূতন 
অবস্থার সৌন্দর্য্য নাই । ঘটটাতে লোনা লাগিয়! তাহ! আপন আপনি 
'ঁড়া হইয়া খসিরা পড়িতেছে, এক্ষণে অজ্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ হুইরাছে। 
ইন্থ! ঘটের পুরাতন অবস্থা । ইহা ঘটের হূর্বল অবস্থা। ঘটের 
পূর্বেকার মে গ্রবল অবস্থা আর নাই। কিন্তু মৃত্তিকা পূর্বে যেমন 

“ছিল, এখনও দেইরূপই আছে। মৃত্তিকা স্থন্বপত্রষ্ট হর নাই। কেবল 
ঘটে অবস্থাপরিণাষ হইয়াছে। ইহাকেই অবস্বপরিণাঁম বলে 
পুতির তব্বদমূহের নিয়তই এই অবস্থাপরিণাম হইতেছে ।"" প্রতি 
মুহূর্তেই আমাদের শরীরের পরিবর্তন হইতেছে । ' বালক হইতে যুব, 
খুবা৷ হইতে বৃদ্ধ, বৃদ্ধ হইতে মরণান্তে দেহান্তরপ্রাপ্তি ইত্যাদি অবস্থার 

. পরিবর্তন প্রন্তিক্ষণ হইতেছে । ১ 
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এরকই মৃত্তিক। হইন্ডে ঘট, শরাব, পুন্তলিকা প্রভৃতি তৈরাণরী হুইয়াছে। 

ব্যবহাত্মিক দৃষ্টিতে আমর! তাহাদিগকে পৃথক পৃথক্ দর্শন কজিতেছি ; 
কিন্তু মূলতঃ ইহণরা সফলেই সেই এফই মৃত্তিকী। একই সুবর্ণ হইতে 

কুগুল, ব্লয়, হার প্রভৃতি অলঙ্কীর প্রস্তত হইয়াছে । আমরা ব্যঘহারিক 
দৃষ্টিতে তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া দর্শন করি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
'মুলতঃ তাহারা! একই ' সুবর্ণ ভিন্ন অন্ত কিছুই নহ্থে। একই অব্যক্ত 

* প্রকৃতি ব্যক্ত হইয়৷ স্ষ্টসমূহে প্রকাশিত আছে, আমরা ব্যবহারিক 

দৃষ্টিতে ইহ।দিগকে ভিন্ন ভিন্ন দেখি কিন্তু মূলতঃ ইহারা সকলেই সেই 
এক অব্যক্ত প্রক্কৃতি ৷ .শরীর, শরীর নয়-_মাংস ও অস্থির সমষ্টিমাত্র। 
মাংস ও অস্থি, মাংস ও অস্থি নয়-_তাহার1 চাল ডাল প্রভৃতি খাদ্য 

ইন উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং মাংস ও অস্থি, চাল ও ভালের 

সমষ্টিমাত্র | চাল ও ডাল, মাঁটী হুইন্ে উৎপন্ন হইরাছে; ন্ুতরাং 
চাল ও" ভাল মাটীমাত্র। আবার স্থুল ক্ষিতি গন্ধতন্সাত্র হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে,. আবার গন্ধতন্মীব্র অস্মিত। হইতে উংপন্ন হইরাঁছে, অশ্মিত 

মহত্ত্ব হইতে উৎপন হইয়াছে, আবার মহত্বব্ব অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং প্রকৃতি ভিন্ন অপর কিছুই নাই। এই 
প্রকৃতি তিনটী গুণের মিশ্রণে নির্মিত; সুতরাং ত্রিগুণ ভিন্ন কিছু নাই। 

বেখানে গুণ, সেখানেই পরিণাম । স্ুত্বরাং আমরা য়াহ। দেখিতেছি 
বা গুনিতেছি বা আত্বীণ করিতেছি বা. আস্বাদন করিতেছি বা স্পর্শ 

.ফরিতেছি--সে সকল প্ররুত বস্ত নহে;-_প্রক্কৃতির পরিণাম মাত্র" 
অভএব চিত্ত যেষন সর্বদাই পরিণীম প্রান্ত, হইতেছে, ভূত ও হীন্িয়াদিও 

'সেইন্লুপ সর্বদা পরিণামপ্রান্ত হইতেছে । জুত্তরাং ব্যবহারিকপ্ট্রী 
“লৌকিক দৃষ্টিতে ৪আমর! যাছাদের নীনা! বলির! দেখি, পারমাথিক 
ফৃহিতে তাহাদের এক বলিয়া দেখি.।. 

». ব্যবহান্ষিক দৃষ্টিতে আমর! শুদ্ধ ব্ুমান ্ গেখিতে পাই; 
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অতীত ও অনাগত ধর্ম দেখিতে পাই না; কিন্তু অতীত ও অনাগত-. 

ধর্ও থাকে, তাহার? ধাশ্রিপে অব্যক্তভাবে থাঁকে। তাহাদের. 
নিঃশেষে লয় হয় নী। সকল ধর্মই ত্রিগুণরূপে সর্বদাই ঘর্তমান আঁছে-7 
তাহাদের কখনও লয় হয় না। ব্যবহারতঃ আমরা যাহাদের ধর্ম 'ও- 

ধন্মী বলিয়া জানি; পরমার্থতঃ তাহার! গুণ ও গুণী ভিন্ন অন্ত কিছু 

নহে। | 

শান্তোদিতাব্যপদেশ্য-ধর্মানুপাতী ধন্মা ॥ ১৪ & | 

'শান্ত অর্থাৎ অতীত, উদিত অর্থাৎ বর্তমীন এবং অব্যপদেশ্ঠ অর্থাৎ, 
অনাগত ধর্শসকলে যে অনুগত হয়, তাহাকে ধর্মী বলে। . 

ধন্মী চক্ষুর অগৌচর। ধর্মীকে চক্ষুত্ব্ণরা দেখা যায় নাঁ, ধর্মীর 
কাধ্যদ্বারা ধর্মীকে বুঝিতে পারা যায়! ধর্মীর মধ্যে যে শক্তি আছে, 
সেই শক্তি বাহিরে কার্ধ্যরূপে প্রকাশ পাইলে আমরা ধন্ীকে জানিতে 
পারি। ধর্মীর এই ফলজননযোগ্যতাবিশিষ্ট শক্তিকে ধর্মীর ধর্ম বলে। 
এই ধর্্স তিনপ্রকার, _শীস্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্ঠ | যে ধর্শ ফলপ্রসব- 

'করিয়। শেষ হইয়া গিয়াছে-_তাহ। শান্ত ধর্ম । যে ধর্ম ফলপ্রসব' 

করিতেছে__তাহা। উদিত ধর্ম। আর যে ধর্ম ভবিষ্যতে ফলপ্রসব' 

করিবে তাহ। অব্যপদেশ্ত ধর্ম । শ্রীতঃকালে খ্টার সময় এক ব্যক্তি 

ক্রুদ্ধ হইয়াছিল এক্ষণে ৭্টার সময় তাহার ক্রোধের শীস্তি হইয়াছে. 
এখন তাঁহার আর ক্রোধ নাই_এখন সে লৌকটীকে দেখিলে বোধ, 
কর্ধ যেন সে কত ভালমানুষ--বৌধ হয় যেন সে কখনও কহারও, 
উপর ক্রোধ.করে নাই। তাহার চিত্ত হইতে ৬ট্ার সময় যে ক্রোধ 
প্রকাশ পাইয়াছিল, এক্ষণে সে ক্রোধ নাই। দেই ক্রোধরূপ ধর্ম শাস্ত 
হইয়াছে; কিন্ত বিন হয় নাই? বেই ক্রোধরূপ ধর্ম তখনও তাহার, 
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চিত্তে আছে, আবার সমর পাইলেই তাহার কাঁধ্য হইলে, আবার হেতু 
পাইলেই সে জ্রোধ পুনরায় উদ্দিত হইবে । এই ক্রোধ্ধর্মা তাহার 
শাক ধর্খ বা অতীত ধর্ম | এক্ষণে ৭টার সমর তাহার ক্রোধ নাই কিন্ত 
লোভ হইস্কছে_এক্ণে সে লৌভী--কি খাঁইব_-কি খাইব বলিয়া 
ঘুরিরা বেড়াইতেছে। এই লোভধন্্ম তাহার বর্তমান বা উদিত ধর্ম । 
আবার বেলা”টার সময় হয়ত তাহার কীমভাব প্রকাশ পাইবে--এই 
কামরূপ ধশ্ম, তাহার অনাগত ধর্ম | বর্তমান ধর্শের প্রকাশকালে অতীত 

ধর্ম শাস্ত টিক এবং অনাগত ধর্ম কর্মফল দিবার জন্ত উন হইরা থাকে । 

এইরূপ প্রকৃতির মধ্যে অনবরত ধর্্পপরিণামস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। 
(কোন ধন পস্থিরভাবে দীড়াইরা থাকে না। একটীর পর আর একটা, 
তার পরু আব একটা এঁইরূপে ক্রমান্বন্ে প্রাকৃতিক শত নিরস্তর 
প্রবাহিত হইতেছে । ছিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, মাসের পর 
যাস, খতুর পর খাভু, বংসরের পর বৎসর ক্রমান্বরে প্রবাহরূপে প্রবাহিত 

হইতেছে__কেহুই ক্ষণকীলের জন্যও স্থির হুইর! দ্ীড়াইতেছে না । 
নিজের শরীরও ক্ষণে ক্ষণে এই প্রাকৃতিক প্রবাহের অনুসরণ 

করিতেছে | কিছুকাল পূর্বে যে শিশু ছিল, পরে সে যুব হইল, 
'এক্ষণে বুদ্ধ হুইয়্াছে--পরে কি হইবে তাহার স্থিরতা নাই । সেই; 

শৈশব ও যৌবন ধন্ম শীস্ত হইয়াছে, এক্ষণে বাঁদ্ধক্য ধর্ম উদিত হইয়াছে 
এবং পরে ভাবিষ্যৎ বা 'অব্যপদেশ্ব ধর্ম প্রকাশ পাঁইবে। পুর্ববে কত 
মাহ্ু্ধছিল, তাহারা কোণার চলির! গেল। এক্ষণে কত মান্থুষ আছে ; 

কিন্তু ইহারাও দড়াইয়া নাই--ইহারাঁও ক্রমাগত চলিতেছে-_ক্রমাগত 
মুহ্যর ,মুখে অগ্রপর হইতেছে--ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর 

হইতেছে। কে বেন টানিরা লইর়। বাঁইতেছে--ক্ষণকাল স্থির হুইয়। 
নিড়াইবে তাহার শক্তি নাই। কালের শ্রোতে কে দীড়াইতে পারে? 
রিচুলের গতি অবরোধ করিবার শক্তি কাহার আছে ?£* সকলকেই 
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যাইতে হইবেন সফলকে এই প্রাকৃতিক শআ্রোত অনুদরণ করিতেই 
হুইবে। মাস্থুষ কিসের ম্পদ্ধা করে? মাচুষ চিরকল শিশু থাকিতে 
পাঁরে না। মানুষ চিরকাল যুবক থাকিতে পারে না। সরীরের 
একগধছি লৌমের উপরও মানুষের কর্তৃত্ব নাই। বৃদ্ধানস্থার "এই 
ফেশগুলি পক্ক হুইয়। শুভ্রবর্ণ ধারণ করিবে, শরীর শিথিল ও ভূর্বল হইবে, 

জরা আদিয়া এরই শরীরে বসবাস করিবে। কে তাহা নিবারণ 
করিতে পারে ? অনাদি অনস্তকণল হইতে" প্রক্কতির এই প্ররাহ চলিয়া 

আঅসিতেছে__কেছই রুদ্ধ করিতে পারে নাই। ধর্থ্ীর€তরেই তিনটা ধর্ম, 

চিরকাল থাঁকিবে। বাহিরের জগতে আমরা যেমন প্রকৃতির প্রবাহ 

দেখিতে পাইতেছি--আভ্যনস্তর জগতেও সেইরূপ প্রবাহ চলিতেছে । 
'অজ যাহা মৃত্তিকা ও জলরূপে আছে, কাল তাহার মৃত্তিকা গ€ জলরূপ 

পরিবন্ত্রিত হইয়া উত্ভিদ্রূপ হইবে এবং তৎপরে সেই উদ্টিদ প্রাণীর 

ছারা ভক্ষিত হুইয়া মাংস ও অস্থিবপ ধারণ করির! প্রাণীর শরীর 
গঠিত করিবে, আবার পরে তাহ! পুনরায় মৃত্তিকী ও জলে পরিণত 
হইবে | আজ বে বৃক্ষ হুইর! বৃক্ষরূপে দীড়াইন্া আছে, কাল সেই 

বুক্ষ মান্ুষরূপে দীড়াইরা থাকিবে এবং তৎপরে সেই বৃক্ষ মৃত্তিকা ও, 
জপ্নব্ধপে দড়াইরা থাকিবে | 'আজ বে শরীর ব্যান্রূপ পারণ করিয়াছে, 

কাল সে শরীর মানুষনূপ ধারণ করিবে । আজ বে শরীর মীন্ুষরূপে 
দণ্ডায়মান আছে--কাল তাহা পণ্ড, বৃক্ষ বা প্রস্তররূপে দণ্ডায়মান 

এখকিবে। এইপ্রকারে প্রকৃতির বহির্দেশে যেমন একটা অনর্তজোত 

প্রবাহিত হইতেছে, প্রক্কতির অন্তঃস্থলেও সেইরূপ একটী 'অনস্তলোত 

প্রবাহিত হইতেছে । সবই এক--একই দব।' মাঁনষের "শনরীরিক 
উপাদান, পশুর শারীরিক উপাদান "ও বৃক্ষপ্রস্তরাঁদির শারীরিক 

উপাদীনে কোনও বিভিন্নতা নাই । সব এক--মব এক---সঘ এর্ক 

"্নীবার এঁকই. শক্তির ্সধীনে এই অনন্ত শ্রবাহ চলিতেছে ।: শক্তিও 
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এক। যেশক্তি তোমার শরীরে কা্যগ্রবাহ চালাইতেছে, সেই শক্তিই 
এ বৃক্ষের শরীরের কার্্যপ্রবাহ চালাইতেছে। আর সেই শক্তিই 
এ প্রস্তর মধ্যে, জলের মধ্যে, বাছুর মধ্যে, সুর্যের যধ্যে, চন্তেরে মধ্যে, 

নক্ষত্র ও তারকাদির মধ্যে কাধ্যপ্রবাহ চালাইতেছে। শক্তির প্রবাহ 

অবস্থা আমরা দেখিতে পাই_-শক্তিকে দেখিতে পাই না বা শক্তি 

"বে ধর্মীর অন্তর্গত, তাহাঁকেও দেখিতে পাই না। যেখানে কার্য, 

সেখানেই শক্তি! শক্তি ভিন্ন কার্য হইতে পারে না। এ গোলাপ 
ফুলটাকে -গ্োপীবর্ণে কে রঞ্জিত করিল? উহার কি কর্তা নাই? 
কর্তা ভিন্ন কা্য হইন্তে পারে ঈা। শক্তি ভিন্ন কার্য হইতে পাঁরে না । 
আবার যেখানে শক্তি আছে-_সেখানে শক্তিমীনও আছেন। শক্তিমান 

ভিন্ন শক্তি থাকিতে পারে না। ধন্মী ভিন্ন ধন্ম থাকিতে পারে না, 

ধনী ধর্শের আধার। আধার ভিন্ন আধের থাঁকিতে পারে না। 

আমরা বিনা সাধনায় এই শক্তি ও শক্তিমানের সাক্ষাৎ করিতে পারি 

নী! জাধনাদ্ধারা অ'মরা ইহাদের সাক্ষাৎ পাই 1" ইহাকেই তত্বজ্ঞান 
বলে। তত্বজ্ঞান হইলে আমাদের “পরমপুরুযার্থ” লাভ হর ও ছুঃখের 
একান্ত নিবৃতি হর। তখন আনরা প্রাকৃতিক এই অনন্ত গুবাহ 
'হুইতে নিষ্কতিলাভ করি । তখন আমরা মুক্ত-_তখন আমরা স্বাধীন-_ 
তখন আমরা স্বর্গ প্রাপ্ত হই 

ক্রমান্তত্বং পরিণাঁমান্যাত্থে হেতুঃ ॥ ১৫ ॥ 

' ক্রয়ের অন্ত, পরিণামের অন্তত্বের হেতু । 

স্” নানাপ্রকার পদ্থিণাম হয় কেন? নানাপ্রকীর ক্রম হয় এইজন্য 

ানাপ্রকায পরিণাম হয়| ক্রম কাহাঁকে বলে ? রান 
যে সত, রক; ও. তমঃ অনবরত পরিবর্তনপীল। ব্রহ্গার্ডের স্কুল ও. 
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কক্ষ সমুদয় ত্যষ্টিমধ্যেই অনবরত পরিবর্তন সাধিত 'হইতেছে.। সত্ব, 

রজঃ ও তমের কাধ্য অনবরত চলিতেছে | এমন সময় নাই, যখন 
-সত্ব, রজঃ ও তম: কোন কার্য করে না। গুণের কার্য পর্ধদীই 

চলিভেছে | আমাদের শরীরে মাংস, অস্থি ও শোৌঁণিত প্রভৃতি সথুলের 

মধ্যে এই কার্ধ্য সর্বদ! চলিতেছে । মাংস, অস্থি ও শৌণিত নিরম্তর 
গঠিত হইতেছে ও নিরন্তর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে । এই সৃষ্টি ও ধ্বংস- 

'নীতির বিরাম নাই। জাগ্রত, স্বপ্ন, স্ুযুপ্তি "প্রতি অবস্থাতেই এই সঙ 
ও ধ্বংস কার্ধ্য চলিতেছে । কার্ধ্য হইলেই পরিবর্তন হয়” * প্রতিক্ষণ 

মাংসের মধ্যে পরিবর্তন চলিতেছে | প্রতিক্ষণে মাসের কতক অংশ 

নির্মিত হইতেছে ও কতক অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে । বাল্যকণলে 

নিশ্্াণের ভাগ বেশী আর ধ্বংসের ভীগ কম। বৃদ্ধীবস্থার নিন্্ীণের 
ভাগ কম আর ধ্বংসের ভাগ বেশী। মধ্য অবস্থার নিম্্াণ ও ধ্বংসের 
ভাগ সমান' থাকে | একটী তিন বৎসরের শিশুর মাংস ক্রমশঃ বদ্ধিত 

তইয়াদশ বৎসর বরসে অনেক বুদ্ধিপ্রীপ্ত হর! এই যে প্রতিক্ষণের 

ক্রমিক বর্ধন-ইহ! এত ধীরে ধীরে ও অল্পে অল্পে হয়--যে তা 
আমাদের প্রত্যক্ষের মধ্যে আসে না । এই ক্ষণাবচ্ছিন্ন পন্দিবর্তমকে 

বা পরিণামকে পক্রম” বলা হয়। প্রতিক্ষণেই প্রতি দ্রব্যের পরিণাম 
হইতেছে । এইক্ষণে আমাদের শরীরে যে ষে উপাদান আছে, তাহার 
ক্ষণকাল পরে আর তাহা থাকিবে না। কিন্তু এই পরিণাম এত 
কুষ্ব ও অন্ন যে তাহা আমাদের ধারণার আসে না। এইবরপে 
প্রতিঙ্ণের কাঁধ্যকে “ক্রম” বল! হয়। এই ক্রমের অন্তত্ব হর রলিয়াই 
শরিণামের অন্তত্ব হয়। পরিণাম তিন প্রকার যথা, _ধর্দ্রপুরিণাম, 
লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম । যে সকল ধক্রম হইতে অবস্থী 

পরিণাম হয়, তাহাকে পঅবস্থাপূরিণীমক্রম” বলে। ধর্শপরিণীম, 
যেমন মৃত্তিকার ধর্ম--পিওত। ঘটত ও চূর্ণতব। মৃত্তিকা, পিশুসধ্র্ম 
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পরিত্যাগ করিয়। ঘটন্বধর্্ গ্রহণ করে; আবার টন পরিত্যাগ 

করিয়। চূ্ণত্বধর্ম গ্রহণ করে, আবার চূর্ণতবধর্্ম পরিত্যাগ করিয়া পিশুত্ব- 
ধর্ম গ্রহণ করে। লক্ষণপর্িণাম,_যেমন ঘটের অনাগত ভাব হইতে 
বর্তমান ভাবপ্রান্তি এবং পিণুর বর্তমান ভাব হইতে অতীত ভাবপ্রান্তি। 
অবস্থাপরিণাম, যেমন ঘটের নূতন অবস্থা হইতে পুরাতন অবস্থা- 
প্রাপ্তি । শরীত্রের স্থল মাংসাদির যেমন পরিণাম হয়, তেমনি 

অন্তঃকরণের হুমম মন ও বুদ্ধযাদিরও পরিণামক্রম আছে। 

পরিণামত্রয়-সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥ ১৬ ॥ 

এই তিনপ্রকার পরিণামে চিত্তসংধম করিলে আমাদের অতীত ও 
অনাগত বিষয়ের জ্ঞান হর। 
. শসংঘম কাহাকে বলে? কোন একটা 'বিধরে ধারণা, ধ্যান ও 
সমাধি এই তিনটা সাধন একত্র সাধিত হইলে, ভাঁহাকে সংঘম বলে। 
ধাহাঁদের এইরূপ সংযম করিবার শক্তি হইরাছে, তীহারা কোন ভ্রব্যের 

'ধঙ্ছপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণামের উপর সংষম করিলে, 

সেই ভ্রব্যবিষয়ে তীহীদের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানবিষর়ক জ্ঞান হয়। 

এইজন্ত তাহারা লৌকের পুর্ব জন্মের এবং ভবিষ্যৎ জন্মের কথা বলিতে 

পারেন। সময়ে সময়ে সাধীরণ লোকেও এরূপ অনেক সত্য স্বপ্ন 

দেখে যাহা ভবিষ্যংকীলে ঘটিয়! থাকে । বোগীর এইসকল বিষয়” 
ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পাঁরেন। ধীহারা প্রকৃত সাধক, তীহাঁরা এই 

কল, শক্তি পাইলেও বাহিরে প্রকাশ করেন না। কারণ তীহার* 
শপধারণের যশঃপ্রান্ত্রী নহেন। মৌঁক্ষই তীহাণদের একমাত্র .লক্ষ্য। 
'নেকে এই শক্তি লাভ করিয়া বাহিরে প্রকাঁশ করেন, ইহাতে 
তীহাদের শক্তি ক্র হইয়া বায় ও ভীহারা.য়োক্ষপথরষ্ট হন 
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"' ফ্যবহারিক «*জীরনেও আমরা কাহীরও পরিপীমন্রয়ের উপর, 
সংযম করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবন স্থির করিয়া থাকি । মনে কর. 

আমরা তোমার কন্যার জন্য একটা পাত্র দেখিতে গিয়াছি। *সেই 
পাত্রটার অতীত ও বর্তমান চরিত্র, কাঁধ্যপ্রণালী' ও আ'চারব্যবহর 
দর্শনে আমন্লা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া! সংগ্রহ করিয়! থাকি । 

যদ্দি তাহার অতীত ও বর্তমান চরিত্রীদি সৎ হয়, তাহীহইলে, সে যে 

ভবিষ্যৎ জীবনে ক পাইবে নাঁ-ইহা আমরা নিশ্চয় করিয়া থাকি।" 
আর যদি তাহার অতীত ও বর্তমান চরিত্রাদি অসৎ হর, তা ছাঁহইলে, 

আমর সেরূপ পাত্রে কন্য: অপপণ করি "নী; কারণ সে যে ভবিষ্যৎ 

জীবনে কষ্ট পাইবে--ইহ1 আমরা স্থির করিতে পারি। বাহার বুদ্ধি, 
যত স্থির, যত হুক্, সে তত স্থির ও সুক্ষ বিচার করিয়। অধিকতর 

নিশ্চয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পাঁরে। যোগীর সমাধিনি্মলচিন্ত 

অতি স্থির ও অতি স্ুক্ এইজন্য তিনি সাধারণ অপেক্ষী সেই ভাঁবী 
পাত্রের ভবিষ্যৎ জীবন স্পষ্টতররূপে লক্ষ্য করিতে পারেন। . এমন কি 

যোগী অপেক্ষা নিম্নীবস্থার সাধকও-_যিনি সাধনপথে বত অধিক 

অগ্রসর হইয়াছেন--তিনি এইসকল বিষয় ততই অধিক অনুভব করিতে 

পারেন। ক্রমে ক্রমে তিনি সমাধিসিদ্ধ হইলে, তাহীর এই শক্তি: 
পূর্ণভাবে প্রকটিত হর। তখন তিনি ত্রিকালজ্ঞ হন। 

শন্দার্ঘপ্রত্যয়ানীমিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগি- 
সংবমাৎ সর্বভূতরুতজ্ঞানম্ & ১৭ ॥ ,. 

শক, অর্থ ও প্রভায়ের পরম্পর অধ্যাসবশস্ভঃ স্মৃতিসঙ্কর হয 

এবং তাহাদের প্রবিভাগে সংঘম করিলে সর্বভৃতের শঙধজ্ঞান হয়।. " 

শব. একপ্রকার হ্বনি এবং ' আমাদের শৌত্ররপ- ইচ্ছা 
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পদীর্ঘ। অর্থসেই শ্রোত্রেক্টিয়গ্রাহা পদার্থের জাতি,*গুণ ও ক্রিয়াদি 
বিষয় | প্রত্যয় সেই অর্থের আকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির জান । শব, 

অর্থ গুজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হইলেও ইহারা এক বিষয়ের মত অভিন্ন- 
ভাবে আমাদের মনে উদিত হয়। মনে কর “গোঁ” একটি শবমমাতর, 
এই শব্দটা আমানের বাগযন্ত্র হইতে উচ্চারিত হইল এবং আমাদের 
কর্ণ তাহ গ্গ্রহণ করিল। এই শব্দরূপ বিবয়ের আঁশ্রয়স্থীন আমাদের 

ৰীগবন্ত্র। ইহণর অর্থ-একটী চতুষ্পদ প্রাণী, বাহ! আমাদের হুপ্ধ দান 

করে, ধাহমর চারিটী পা, হুইটী শিং ও একটী লেজ আছে, যাহ! 
আমাদের গোনালঘরে থাকে অথাৎ গোয়ালঘর যাহার আশয়স্থান | 

ইহার প্রত্যর অর্থাৎ জ্ঞান আমাদের চিত্তে থাকে অর্থাৎ এই প্রত্যরের 

আশ্রয়স্থান আমাদের চিত্ত । অতএব এক একটা পৃথক বিষম, তাহার 

আশ্ররস্থীন বাগযন্ত্র। অর্থ আর একটা পৃথক্ বিষর, তাহার আশ্রয়স্থান 
গোষ্লীলঘর এবং প্রত্যরও একটী পৃথক বিষয়, তাহার আশ্রয়স্থান চিন্ব। 
এই তিনটা বিষর পৃথক্ হইলেও, আমরা ইহাদের পৃথগ ভাবে গ্রহণ 

করি না। তিনটা বিষয়কে একই বিবয়ের শ্ুণর গ্রহণ করি--যেন 
ইক্জার ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নহে, যেন ইহারা একই বিষয়। ইহ) 
তনটী বিবয়ের মিশ্রিত জ্ঞান। এইরূপে বির গ্রহণ করিলে আমরা 

কেণন একটা বিষয়ের স্পষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হই না! মনে কর তেতুল, 

সুড় ও মরিচের ঝাল দিয়া একটী ফরবৎ প্রস্তত করা হইয়াছে । সেই 

সধন্তৎ খাইরা আমরা অন্ন, মধুর ও কটুরসের আন্বীদ মিশ্রিতভীবে 
পাইলান। অল্নের স্বতন্ত্র স্টট আস্বাদ পাইলাম না, বা মিষ্ট ধা কটু 

আস্বাদের স্বতন্ত্র স্ষুট জ্ঞান হুইল নাঁ। ইহাদের পরস্পরের মিশ্রিত 
শ্ঞক'টী জান হুইলঞ| এইরূপ আমর) ষে সকল এন্দ শ্রবণ করি এবং 
তাহা হইতে আমাদের যে জ্ঞান হর, তাহ! শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয় মিশ্রিত-- 
 এইজ্ত আমরা শব্দের, অর্থের বা প্রত্যয়ের শ্ষুটক্ঞান পাই ন11 ইহাদের 

১৭ 



ঈশ মেয়েদের পাগল । 

“কোনটার স্ুটজান.পাইতে হইলে, শুন্ধ সেইচীর উপর ছানা 
হইবে আর আ্পর দুইটা বাদ দিতে হইযে, সানিিনতেরা 
স্ষুট জ্ঞান হুইবে। 

ভাবাত্বা্দ! ভীবের প্রকাশ হয়। মানসিক ভাব বাহিচর তন 
করিতে হইলে, জীব ভাষার সাহাষ্য গ্রহণ করে। প্রত্যেক জীবই 
তাহার মানসিক ভাব প্রকাশ করে এবং সেই মানসিক ভীব শব্দহীরা 
প্রকাশিত হইলেও, তাহার সমজাতীয় জীকসেই ভাব গ্রহণ করিডে 

পারে অর্থাৎ সেই ভাব বুঝিতে পাঁরে। ইংরাজের ভার্থা ইংরাজে 
বুঝিতে পারে। বাঙ্গালীর ভাষা বাঙ্গালী বুঝিতে পারে। কুকুরের 

ভাষ! কুকুর বুঝিতে পাঁরে। বিড়ালের ভাষ! বিড়াল বুঝিতে পারে । 

সকল জাতির মনের ভাব এক, কিন্তু ভাষা“স্বতন্্। ভাঁষার ভিন্নতা 
হইলেও মনের ভাবের ভিন্নতা হর ন1। বে যোগী জীবের মনোভাব 

অবগত হইতে পারেন, তিনি তাহার ভাষাও বুঝিতে পারেন । একজন 

ইংরাজ বালকের ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, সে বলে এ] 8017 100007, 

€আই জ্যাম হাংরি )। একজন বাঙ্গালীর ছেলের ক্ষুধা পাইলে, 

সে বলে “আমার ক্ষুধা পাইরাছে*। এ ছুটী ভাষার যদিও ভিন্নতা 
আছে; তথাপি তাহাদের ভাবের ভিন্নতা নাই। একজন ইংরাজ 

বালক. তুদ্ধ হইর1 বলে “7087, 1০০], আর একজন বাঙ্গালীর ছেলে 

কুন্ধ হইয়া বলে “শীলা! বাঞ্চং” | ইহাদের উভরের ভাষার ভিন্নতা 

আছে বটে; কিন্ত ভাবের ভিন্নতা নাই। সমাধিদিদ্ধ যোগী সর্মীধি 

সাহাধ্যে এই সকল শুক্র মনোভাব অবগত হইতে পারেন) ০ 
“তিনি সকল প্রাণীর মনোভাব বুঝিতে পারেন । 

'মনের ভাঁবই ভাষারূপ গ্রহণ করির! বাহিরে গ্রকাশ পায়। মনেই 
ভাঁখ অধ্যক্ত, সাধারণে তাঁহা জানিতে পারে না) কিন্তু ভাঙা ব্যক্ত; 
সাধারগ বৌকে তাহা জীনিতে পারে । মনৌভাখ মনে মনে রাখিব, ' 
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বাহিরের লোকে তাহা জানিতে পারে না) কিন্তু ভীষা ছারা বাহিরে 

প্রকাশ করিলে, সকলেই তাহা! জানিতে পারে। মনোভাবও যাহা, 
ভাষা তাহা । বাগযব্ত্র দ্বারা ভাষা বা বাক্য উচ্চারিত হয়| যাহার 
যেরূপ বাগযস্ত্র সে সেইরূপ বাক্য উচ্চারণ করে। অব্যক্ত যতক্ষণ 
অব্যক্তভাবে স্থিতি করিবে, ততক্ষণ আমরা তাহ জানিতে পারিব 
'নাঁ। অর্যাক্তে স্থিতি--তমোভাব। সেই তমোদ্বারা অব্যক্তে স্থিত 
গনোৌভাব যখন রজোগুণৰীরা পারিচালিত হয়-__তখন তাহা সত্বপ্ডগ 

দ্বারা প্রধশশিত হন | ভমঃ স্থিতি, রজঃ কার্য ও সন্থ গ্রকাশস্বরূপ | 

তোমীর মনে ক্রোদ আছে, কিন্ধ শব্যক্তভাবে আছে কারণ এখন 
ক্রোধের" প্রকাশ নাই ।. বাহিরে ক্রোধের কোন হেতু পাঁইলেই 
রজ্জো গুণ সেই ক্রৌধকে “জাগরিত করিবে অথাৎ ব্যক্ত বা প্রকাশাবস্থায় 

আনিবে এবং তখন তোমার ক্রোধ বাহিরে প্রকাশ পাইবে। প্রতি 

জীবের 'মনে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও দ্বেবাদি একভাবেই 
বর্তমান থাকে । ভাবের ভিন্নতা নাই। ভাবার ভিন্নতা আছে। 

সকলের বাঁগযন্ত্র সমান নহে, নেইজন্য কলের ভাঘা এক নহে। 

কন্দুর স্বীয় বাগযন্ত্রান্যারী আপন ভাষা উচ্চারণ করে। বিড়াল 

স্বীর বাগবন্ত্ান্থযারী আপন ন্ভাষা উচ্চারণ করে। এইকপে প্রত্যেক 

প্রাণী ভাহার নিজ নিজ বাগমযন্ত্রানুষারী ভাষা উচ্চারণ করে। বাগবন্ত্ 

শন্দের আশশররস্থীন। বাগবন্ত্র হইতে শন্দ উচ্চারিত হয়। এই শব্দকে 
কান দিয়া--গুদ্ধ অর্থমীত্রে সংযম করিলে আমরা প্রাণীর মনোভাব 

অবগত হই। শব্ধ ও অর্থীদি মিশ্রিত করিয়া গ্রহণ করিলে, মনোভাব 

জানিতে পারি না। চিত্ত শব্ধপথ ধরিলে, সেই শব্বপথ ধরিমু 
শ্পন্ের উৎপত্তিস্থাঞ্জ বাগযক্ত্রে যায় এবং তৎপরে বাগ যন্ত্রের ক্রিরার 

*উৎপন্তিস্থান মনে যাঁর । এইরূপে মনে উপস্থিত হইলে, মনোভাব 

জানিতে পাক্পে। মনের ভাব প্রথমে শব্বরূপ ধারণ করে২-পরে সেই, 
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-শন্ম বাগ যন্ত্রে আমির! ভিন্ন ভিন্ন বর্ণরূপ ধারণ করে। একটা হী 
মৃত্তিকায় প্রািত হইল, অগ্রে বৃক্ষের কাণ্ড অংশটা বীজ হইতে 
বাহির হয়, তৎপরে তান্ার শাখা প্রশাখা ও পত্রপুষ্পাদি প্রকাশিত 
হয়। সেইরূপ মনৌভাব প্রথমে অব্যক্তরূপে থাকিয়া পরে শব্দ, ও 
বর্ণদিরূপ ধারণ করে। একই বিষয়ের তিনটী রূপ হর। অব্যক্ত, 
অন্ধব্যক্ত ও পূর্ণব্যক্ত | অব্যক্ত--মনৌভাঁব, অর্ধব্যক্ত__শব্দ: পুর্ণব্যর্ু-_ 
বর্ণদি আকখর |. “হরিণ” এই শব্দটা মনের মধ্যে ছিল, পরে শবদীকান্রি 
ধারণ করিয়! গলার বি মুখে আসিরা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণাকশরে, প্রকাশ 
পাইল । হু+রি+৭। আগে “হ৮ বর্ণ উচ্চারিত হইল ও লীন হইল-- 

তৎপর “রি” বর্ণ রি হইয়া! লীন হইল-__-পরে “৭” বর্ণ উচ্চারিত 

হইয়া লীন হইল। এইটাই শেববর্ণ। বাগযন্ত্ধে একসঙ্গে দুইটা বর্ণ 
আশ্রয় করিতে পারে নাঁ_একটা বর্ণ উচ্চারিত হইরা লীন হুর-_ 

তৎপরে গার একটী বর্ণ উচ্চারিত হইয়া! লীন হর--তৎপরে আর 
একটী বর্ণ প্রকাশ পার । এই তিনটা বর্ঁযোগে একটা. পদ হইল। 
বাঁগযন্তথে পদ অবর্থিতি করে না! বাগযন্ত্রে মাত্র একটা বর্ণ অবস্থিতি 

চরে । আমাদের কর্ণও এককালে একটামাত্র বর্ণ গ্রহণ করে, একেকারে 

সমুদয় পছটা গ্রহণ করে না: কেবল মনের মধ্যে সমুদয় পদটী একভাব- 
স্বরূপে পাকে এবং শ্রোতার মনও সমুদ্র পদটী এক প্রথস্ধে গ্রহণ করিতে 
পানে । বন্ভমান মনে “হরিণ” আছে । বস্তা কেবলমা ত্রণহ” বণনা প্রকাশ 

করিল এবং তাও “হ” বর্ণইা গ্রহণ করিল। তৎপরে বক্তা, খদি 
“রি” ধ্বর্ণী উচ্চারণ না করে, শ্রোতাও তাহ। গ্রহণ করিতে পারিবে 

না; সুতরাং বক্তার মনোভাব শ্রোতা জানিতে পারিবে না|, যখন 
বক্তা তিনটা বর্ণই বাগযন্ত্র দ্বারা গুকাশু করিন্কব এবং আতা এই 

তিনটা বণই কর্ণদারা গ্রহণ করিবে তখন এই তিনটা বণ শ্রোতার 

মনে গির1" £হরিখ” এই. পদ নির্মাণ করিকেন, শ্রোতার কর্ধে এই পদ 
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নির্শিত হয় না--শ্রোতার যনোমধ্যে এই পদ নিশ্িত হছয়। তখন 

প্রোতা বক্তীর মনোভাব পূর্ণরূপে জানিতে পারে। সাঁধাক়ণ লোকের 

সুক্কু কর্শনশক্তি নাই; কিন্তু যোগীর হুক্্স দর্শনশক্তি আছে । যোগী 
শব্ধমাত্রে সংযম করিয়! ও বর্ণাদির বিন সাহাব্যে অপরের মনের 

মধ্যে যে পদ বিগ্ধমীন আছে, তাহ! জানিতে পারেন অর্থাৎ অপরে 

মনোভাব বর্ণের দ্বারা প্রকীশ না করিলেও যোগী--সে মনোমধ্যে 
ক্কি চিন্ত; করিতেছে, তাহা! বলিয়া দিতে পারেন। এইজন্য যোগী 
একা, "অথথ ও প্রত্যরের প্রবিভীগে সংযম করিয়া সফল 

প্রাণীর উচ্চারিত শব্ধের অর্থজ্ঞান লাভ করিতে পারেন । 

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাঁৎ পুর্ববজাতিজ্ঞানম্ ॥ ১৮ ॥ 
সংস্কীর-সাক্ষাৎকার হইলে পূর্বজন্মের ভ্রাঁন হয়। 

তস্কারে সংযম করিলে পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়। আমাদিগের চিত্তে 
স্কার পড়িয়া আছে। সেই সংস্কার হইতে বাধন উদয় হয় এবং 

বাসন। হইতে কাধ্য হয়। আবার কাঁধ্য হইতে সংস্কার হয়। আমরা 

থে কার্য করি তাহার পংস্কার আমাদের চিন্তে অঙ্ষিত হয়| আমর! 

ধর্মুকাধ্য করিলে ধন্মসংস্কীার হয়, 'আর পাঁপকাধ্য করিলে পীপসংক্গীর 

হয়। আমরা পুর্বজন্মে যে সকল কাঁধ্য করিয়ীছিলাম, তাহাদের 

সংস্কীর আমাদের চিত্তে আছে, তাহারা চক্ষুদ্বরা দৃষ্টিগোচর হয় না 
তাহাঁহুইলে কিরূপভাঁবে জংস্কারসাক্ষাংকার হইবে? সংস্কার 
বাহিন্বের ইঙ্জিয়ের দ্বারা দেখা যার না বটে, কিন্ত ভিতরের ইন্ছরির", 
কোর অস্তঃকরণত্ারী দেখা যাঁর অর্থাৎ অনুভব কর যায়। আমর! 
প্রত্যেকেই চেষ্টা করিলে আমাদের এবং অপরের টাদাসনর সংস্কার 

ন্ছিহি 

পরি ৰ * র্ 

চারি নি সং 

1 ২৭ হও শ 
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সংস্কার হইতেই আযাদের ক্ষার্্যবাসন। উৎপন্ধ হয়। যাহার, 
চিত্তে কামের প্রবল সংস্কার আছে--তাহার মধ্য হইতে কাষবাসন 

উত্পন্ন হয় এবং সে সর্ষদ কামের কার্যে রত থাকে । যাহার" মনে, 

ক্রোধবাসন। প্রবল, সে সর্বদা ক্রোধের কার্যে. রত থাকে ॥ যাহার 
মনে লৌভবাসন। প্রবল, সে সর্বদ! লোভের কাধ্য করে। এইরূপে 

কাঁধ্যপ্রণালী দেখিয়া! আমরা অপরের চিত্তের ভাব বুঝিতে পারি! 

আমাদের নিজেদের মধ্যে কোন্ বাসনা প্রবল বা কোন্ বাসন! অপ্রবল, 

তা! আমরা নিজেরাই বুঝিতে পারি। এইসকল বাসনা”আমাদের 
চিত্বের সংস্কার হইতে বাহির হর- সুতরাং চিত্তপরিদর্শন করা কঠিন 
নয়। শরীর কার্য করে বটে; কিন্ত চিত্বের বাসনানুষারী কার্ধ্য 
করে। প্রকৃতপক্ষে চিন্তই কাঁধ্য করে। চিত্ত শরীরকে বাধা করিয়া 
কার্য করায়। চিত্তে কাঁ্যের বাঁসনা হইলে শরীর কার্ধা করে। 
চিত্তে কার্যযবাদনা না হুইলে শরীর কার্য করে না। সুতরাং চিত্তই 

সর্কেসর্বা ব! চিত্তের মধ্যস্থ সংস্কারই সর্কেসর্বা। কৌন কোন ছেলে 
চুরি করিতে ভালবাঁদে এবং সর্ধদ] চুরি করে৷ ইহা! হইতে বুঝিতে 
পার! যায়, সে পূর্বজন্মে চোর ছিল] কোন ছেলে সৎ বা! বিনরী, সৈ 

পূর্বজন্মে সৎ বাঁ বিনয়ী ছিল। কোন ছেলে ক্রোঁধী, সে পুর্বজন্মে 
ক্রৌধী ছিল। পূর্বজন্মের সংস্কারানুযারী আমরা! ইহজন্মে ব্যবসার- 
পরায় হই; স্ৃতরাং আমাদের কা্ধ্যাবলীই আমাদের সংস্কার। 

যাহার যধ্যে যে সংস্কার প্রবল_-মসে মেই সংস্কারের উপর প্রবলরূ 
সংবম করিলেই ক্রমশঃ সেই সংস্কার সন্ধে পুর্ণজ্ঞান পাইবে এবং সংস্কার 
সন্বন্ধে পুর্ণজ্ঞাঁন হুইলেই--পূর্বজন্মের জ্ঞান. হুইবে। সংস্কার সম্বন্ধে 

পুরজ্রান হইলেই ম্মাষাদের পূর্বজন্মের জাত্তি ও দেখি প্রভৃতি যাঁবস্ীয়: 
বিষয়ে দর্শন হইবে! 08 | 

যোখসিদ্ধ ভগবান 'জৈগীষব্য স্বীয় সংস্গণরসাক্ষাৎকার সারার ঢু 
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তিনি জাতিম্মর ছিলেন এবং দশ ষহাসর্গের জন্মপরস্পর॥ ও.কার্তপরদ্পরা 

সমস্ত দর্শন . করিয়াছিলেন | ভগবান্ .আবট্য তীঁহাকে জিজ্ঞাস) 
করিফ্াছিলেন, “ভগবন্! আঁপনি জাতিম্মর--আপনি দশ মহাসর্গের 
জন্পপরম্প্র! সন্দর্শন করিয়্াছেন। এই দশ মহানর্গে আপনি কোটা 

কোটী জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন এবং সেই সেই জন্মের নানাগ্রকান 
স্থখ ও ছুঃখ ভোগ করিরাছেন। আপনি কখনও ন্বর্থজুখ ভোগ 

“করিয়াছেন এবং কখনও বা নারক ও তিষ্যগধোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়! 

নানাপ্রকীর বাতনা ভোগ করিরাছেন। বলুন দেখি, এই দীর্ঘকালব্যাগী 
সখ ছুঃখের মধ্যে কাহার আধিক্য দর্শন করিয়াছেন ?৮ ভগবান্ 

জৈগীষব্ঠ বলিলেন,_“আমি দেব ব। মনুষ্য জন্মে যে সকল স্থখভোগ 

করিয়াছি এবং নারক ও তির্যযগ্বোনিতে যে সকল ছুঃখভোগ করিয়াছি, 
আমা চিত্তগ্ুদ্ধি হওয়ার পর--আমি স্পষ্ট অনুভব করিতেছি এবং 

আমার বেশ স্মরণ হইতেছে যে, তৎসমস্তই হুঃখ__তাহাতে সুখের 
লেশমাত্র নাই ।” ভগবান আবট্য পুনরায় জিজ্ঞাস করিলেন, 
“মহথাম্মন! ভগবংসাধকেরা যে নিবৃত্তিপথ অবলম্বন করি! প্রকৃতিকে 
রশ করেন--সেই প্রধানবশিত্ব হইতে জাত বে নির্মল সুখ-_তানাও 

কি সুখমধ্যে গণ্য নহে ?” তগবান্ জৈগীষব্য বলিলেন,--“নিবৃত্তিপথ- 

সঞঙ্জাত প্ররুতিবশীকরণের সুখ বৈষদ্ধিক সুখ অপেক্ষা নিশ্দল ও 

উৎকৃষ্ট বটে; কিন্ত কৈবল্যন্থখের তুলনার তাহাঁও ছুঃখ বলিয়াই 
পরিগণিত হয় 1 ৯ 

প্রতায়স্য 'পরচিত্তজ্ঞানমূ ॥ ১৯ ॥ 

গ্রতায়ের সংযমগ্ধার। পরচিত্তের জান হয়। 

. প্রত্যয় কাহাকে বলে? খণ্ড খণ্ড জাকের চি 



৪ মেয়েছগের পাতঞ্জল |. 
£ 

“সুইচ এই প্রত্যর উৎপর হয়। নিজের চিত্ত হইতেও প্রত্যত্ম উৎপন্ন. 
ছয় এবং পরচিত্ত হইতেও প্রত্যয় উৎপন্ন হর |. আগে নিজ চিত্তের 

প্রত্যয়ে সম অভ্যাস করিতে হুয়। নিজচিত্তে সংযম খুব ভালির়ো 
অভ্যাস করিলে পরচিত্তে সংবম করা যাঁয়। পরচিত্তে সংযম করিলে, 

তাহার যনের ভাব বুঝিতে পারা যায়। পমাকারৈঃ ইঙ্গিতৈঃ গত্যা 
চেষ্টয়া ভাসনেন চ*-_সাধারণ লোৌকে অপরের মুখ চক্ষু প্রভৃতি অবয়বের 

প্রতি লক্ষ্য করিয়া, অথবা তাহার ইঙ্গিতাদি “দেখিয়া, অথক তাহার 
গতি দেখিয়া, বা! তাহার সমুদয় কাধ্যচেষ্টা দেখিয়া, বা তাহার কথা 
শুনিয়া! তাহার মনৌভাঁব জানিতে পারে। এ্রইরূপে আভ্যন্তরিক 

মনৌভাব বিশেষ ও ম্পষ্ট্ূপে জান! যাঁয় না, তাহা অস্পষ্ট । কিন্ত 
যোগী অপরের চিভসংস্কারজাত প্রত্যয়ে সংযম করিয়া তাহার মনোভাব 
লুম্পষ্টরূপে জ্ঞাত হন। অনেকে কোন সাধনা না করিয়াও স্বভাব্তঃ 

এই ক্ষমতা পাঁর। চিন্তস্থিরতাই প্রধান কাধ্য। চিত্ত স্থির করিতে 
পারিলে, আমরা জগতে অনেক অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। 

তোমার চিত্তকে সম্পূর্ণ শূন্ক করিরা_-অপরের দিকে তাকাইয়া বসিয়! 
থাক। এইরূপে কিরংক্ষণ বলিয়া থাকিলে, তোমার শুন্য চিত্তে অপরের 

মনৌভাব আসিয়া স্থান অধিকার করিবে; তখন তুমি সহজেই 
তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিবে । সাধন করিতে করিতে সকল 
সাধকেরই অল্লাধিক এই ক্ষমতা জন্মায়, কিন্তু প্রকৃত সাঁধক ইছাঁর দিকে 

পাদ লক্ষ্য করেন না । এইসকল বিভূতি লইয়া নাড়াচাড়া করি 
শক্তি গর়্ হইয়। যার ও সাঁধনপথে বিষ্ উপস্থিত হয় | 

ন চ তৎ সালম্বনং তন্তাবিষয়ীভৃতত্বাৎ ॥*২* ॥ 
তাহার সালম্বনজ্ঞান হয় না, কারণ তাহার আলঘন যোগীর চিত্তের 

ফ্মবিষয়ীভূত ॥ ' * 
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পূর্বস্ুত্রে যে পরচিত্তের জ্ঞানের কথ! বল! হইয়াছে, সে জ্ঞান 
'আলম্বনের সহিত হয় ন1। মনে কর, কোন লোক বাঁঘ দেখিয়। ভয় 

প্াই্য়াছে। সে বে ভয় পাইয়াছে তাহা যোগী বলিতে পারেন) কিন্ত 
কের কারণ অর্থাৎ আলম্বন যে “বাঘ” তাহা! ৰোগী জানিতে পারেন 

না । এইজন্য যোগী রাগযুক্ত প্রত্যরদাত্র জানিতে পারেন; রাগের 

বিষয়টা জানিতে পারেন না। বাগযুক্ত জ্ঞানে সংযম করিলে “রাগ” 
জানিতে? পারেন, “রূপ” জানিতে পারেন না। বরূপজ জানে সংবন 

করিলে'রূপ জানিতে পারা যাঁরর়। তাহার রূপজ জ্ঞানে সংযম করিলে 

বাধ জানিতে পারা যার।' বাগজ জ্ঞান, রূপজ জ্ঞানের অবিষরীভূত 

অর্থাৎ রাগজ জ্ঞানে রূপ নাই। এইজন্য রাগজ প্রত্যয়ে সংযমদ্বীরা 
সেই প্রত্যয়ের আলম্বন “ঈপ” দর্শন কর! যায় না। 

কায়রূপসংযম।ৎ তদ্গ্রাহাশক্ভিস্তস্তে চক্ষুঃপ্রকাশা- 

হসম্প্রয়োগেহস্তর্ধানম্ ॥ ২১ ॥ 

* শরীরের রূপভাগে সংঘম করিলে, সেই রূপের গ্রাস্থশক্তিস্তস্ত হইলে 
শরীরের রূপভাগ চক্ষুপ্রকাশের অবিষরীভূত হওয়াতে অন্তর্ধান সিদ্ধ 
হয়। 

চিন্ত স্থির হইলে নানাপ্রকাঁরে চিত্তের শক্তি বন্ধিত হর | আমাদেৰ্ 
দে পঞ্চতৃতময়। শব্দ, স্পর্শ; রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটার মিটে 
দেহ স্থ্ হইয়াছে । দেহের মধ্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ব্যতীত 

'আঁর কিছু নাই। শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বাদ দাও- দেহ থাকিবে, 
মা) শব, স্পর্শ, এরূপ, রস ও গন্ধজ্ঞান লইয়াই জগৎ আছে । এই 
'পাচটা জ্ঞান বাদ দিলে জগৎ থাকিবে না। আমাদের ইন্জ্রিয়ের দ্বারা 
জগতের জ্ঞান হয়। যাহার এই পাঁচটা ইন্ছ্রিরের একটী “ইজিয়ও নাই, 
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ভাঙার জগৎজ্ঞাক নাই। যোগীরা এই পাঁচটা ইন্দ্রিয় নিরন্ধ করিয়া 
. সযাধি করেন) সমাধি অবস্থায় যোগীর নিকট হইতে জগৎ অস্তহিত 
হয়। এক একী তন্মান্র্ারা এক একটা ইন্দ্র প্রস্তুত হইয়াছে, 
যে তস্মাত্রদ্বারা যে ইন্দরিম্ব প্রস্তত হইয়াছে, সেই ইন্দ্িয়্ধার আমর 
সেই বিষয়ের জান সঞ্চয় করি। শ্রবণেক্্ির শবতন্াত্রন্বারা প্রস্তত, 

এজন্য শ্রবণেজিয়দ্বারা আমাদের শবজ্ঞান হয়। স্পর্শেক্িয় (ত্বক) 
স্প্শতন্মাত্র ( বায়ু) দ্বারা প্রস্তত, এজন্য ত্বগদ্রারা' আমরা স্প্শজ্ঞান লার্ভ 

করি। দর্শনেক্ির রূপতন্মাত্রদ্বার1 প্রস্তত, এজন্য দর্শনেক্ত্িয়ঘারা আমরা 

পদার্থের রূপভাগ গ্রহণ করি। রসনেঙ্টরিয় রসতন্মাত্রত্থীর! প্রস্তত, 

এজন্য রসনেক্দরিয়ন্বারা আমাদের পদার্চের রসঙ্ঞান লাভ হয়| প্রাণেন্দ্িয় 

গম্ধতস্মাত্দ্বারা প্রস্তত, এজন্য প্বাণেন্জ্িয়ধারা আমরা পদার্থের গন্ধুজ্ঞান 

অবগত হই। যাহার চিত্তসংঘম অভ্যাস হইরাঁছে, সে চিত্তকে যে 

কোন বিষয়ে সংঘত করিতে পারে। আমরা যেমন বাহিরের, 

বস্্তে চিত্ত * সংযত" করিতে' পারি, তেষনই আমাদের দেহের, 

রূপভাগের উপর চিত্ত সংযত করিতে পারি। যোগী রূপভাঁগের 

উপর চিন্তসংযম করিলে, সেই বুপভাগ যোগীর চিত্তের অধীনে আসিয়া, 
আর অপরের দৃষ্টিগোচর হয় না। ঘৌঁগী বতক্ষণ সেই রূপভাগে সংষম' 
করিয়া সমাহিত ধাকিবেন, ততক্ষণ ভহাকে কেহ দেখিতে পাইবে না| 
$ইরপ যোঁগী যদি তাহার শব্দভাগের উপর সংযম করেন, তাহাহইলে, 

“কেহ তীহার শব্দ শুনিতে পাইবে নী। এইরূপ রষ ও গন্ধাদি অপরার্ণের 
বিষয় সন্বন্ধেও এঁ এক নিয়ম | তিনি নিজের যে কোন তন্মান্রকে সংযত: 

করিনা অপরের গ্রাকৃভীব হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারেন। 
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 ফ্োেপঞ্মং নিরুপত্রমঞণ কম্ম তৎসংবমাঁগ 

অপরাস্তজ্ঞানং অরিষ্কটেভ্যো বাঁ ॥ ২২। 

,» সৌপুক্রম বা! নিরুপক্রম কর্মে বম করিলে অণব! অবিষ্টদর্শন হইতে 
, অপরান্তের অর্থাৎ মৃত্যুর জ্ঞান হুয়। 

' কমন হই প্রকার,_সোপক্রম ও নিরপক্রম ৷ যে কর্ম ফলদানে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে__তাহা লোপক্রম : আর যাধা এখনও ফলদানে প্রবৃক্ত 
হয় নাই কিন্ত ভবিষ্াতে দান করিবার জন্য চিত্তে স্থিতভাবে 

আশছে--তাহা নিরুপক্রম | ' এই সোপক্রম ও নিরুপক্রম কর্মের সংস্কার 

লইর! আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও সেই সেই সংস্কারাহুযায়ী জাতি, 

আরুঃ ও ভোগ প্রাপ্ত হইরাছি। অতএব বেরূপভাবের সংস্কার আছে _ 
সেইুন্রপভাবের €ভোগও হইবে এবং তদনুষারী আনুঃও হইবে ? স্থতরাং 

এইসকল কর্মের উপর সংঘম করিলে, আমাদের জীবিতকালের, 

অপরাস্তের অর্থাৎ মৃত্যুর জ্ঞান হয়। আঘ্ুঃর ছুটী অন্ত | একটা জন্ম, 

ও অপরটা মৃত্যু । জন্মদিন হইতে আতঘ্বঃ আরম্ভ হুর এবং মৃত্যুদদিবসে 

অন্ত অর্থাৎ শেষ হর! এইরূপে চিত্তস্থিত এই চইপ্রকার কর্মের উপর 
সংযম করিলে যোগীর বৃক্ত্যজ্ঞান হয় অর্থাং কোন্ দেশে, কোঁন্ কালে, 
কিরপ অবস্থায় তাহার মৃত্া হইবে, তাহা জানিতে পারেন । 

অকিষ্টদর্শনেও আমাদের মৃত্্যুজ্ঞান হযর়। অবিষ্ট তিনপ্রকার, 
আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক | আধ্যাম্িক যথা: 
কর্ণ বন্ধ করির] শরীরের অভ্যন্তরস্থ শব্ধ শুনিতে ন1 পীওয়া, চক্ষু চাপিয়া 

রিয়া €্যাতি দেখিতে ন1 পাঁওর1। এইরূপ হইলে ছরমণসের অধিক বীচে, 

"নু | দেহ ছইতেঞ্অগ্রিদগ্ধ গন্ধ অথবা শবগন্ধ নির্গত হইলে একমাসের 
"অধিক বীচে না। আধিভৌতিক ঘথা,বমপুরুবদর্শন ও দ্বর্গীয় 
*পিতৃপুরুষ বাঁ অপর কোন মৃত বন্ধুবান্ধব দেখা, অকল্মক্ংকোন বিকৃত 
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পুরুষ, বা উলঙ্গ পন্যাসী দেখ।|, শ্বপ্পমধ্যে বদি দেখা যায় ষে কোন 

রক্তবস্্ বা কৃষ্ঝবন্ত্রপরিহিতা। নারী দক্ষিণদিকে টানিয়া! লইয়া যাইতেছে, 
তাহাহইলে, আসন্মৃত্যু জানিবে। আধিদৈবিক ঘথা,--আকাঁশপঞে 

'দেববিমান, দেবতা বা সিদ্ধ দেখা, ভূতপ্রেত বা পিশাচাছি দেখা, 
গন্ধর্বনগর দেখা অথবা বিপরীত দেখা, যেমন ক্ুষ্য পশ্চিম হইতে উদিত 
হইতেছে । গ্রইসকল অবিষ্টদ্বার1 মৃত্যু সন্নিকট বুঝিবে। অরির স্তায় 
'আমাদের ত্রাসের কারণ হয় বলিয়া, ই্চাদিগকে অরিষ্ট বলে। শাস্ধে 

'আছে,_-“দীপনির্বাণগন্গঞ্চ সুজদ্বাক্যমরন্ধতীম | ন জিপ্রস্তি ন 'শৃস্তি 

ন পশ্তস্তি গতাযুষঃ 1৮ অর্থাৎ যাহাদের মৃত্য সম্নিকট, তাহারা 

দীপনির্বাণগন্ধের প্রাণ পার না, স্ুহ্গদের সছপদেশ শ্রবণ করে না, 

এবং অরুন্ধতী নক্ষত্রকে দেখিতে পায় না । সাধারণ লোৌকেও অরিষ্- 

দর্শনে মৃত্যুন্থির করিতে পারে, কিন্ত বৌগিগণ ইহ? সুম্পষ্টর্রপে অবগত 
হন। 

মৈত্র্যার্দিযু বলানি ॥ ২৩ ॥ ৬ 

মৈত্রী, করুণ! ও মুদিভীতে সংবঘম করিলে বলমকল লাভ হুয়। 
“বৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা” | সুখী ব্যক্তির গ্রুতি মৈত্রী 

ভাবনা, ছুঃখীর প্রতি করুণা ভাবনা, পুণ্যবাঁনের প্রতি আনন্দ তাঁবন! 

এবং অপুণ্যবানকে উপেক্ষা করিলে চিন্তপ্রসাদ লাভ হয়__মলের বসন 
বল হর ] পাপের দ্বারা মন ছর্ধল হর। যাহার মনে পাপ আছে, 

তাহার শরীরে বল থাকিলেও মন অতি দুর্বল। যাহার মনে "পাপ 
নাই, তাহার কোনস্থলে কাহারও নিকট ভয় পাইবার কারখ নাই+, 

সে সর্ধস্থলে সর্বাবস্থায় নির্ভয় | 'তাছাঁর শারীরিক বলনা থাকিলেও 

'আানসিক বল অমীম। মন চুর্বল হইলে মনে শাস্তি ধাকে না। 'মন 



বিভৃতি পাদ:-_২৪শ সুত্র । ২৯৯ 

সর্ধদীই অশাস্তিতে পূর্ণ থাকে । মনে পাপ থাকিলে, রাগ, ঘ্বেষ, 

হিংসা .প্রভৃতি নীচ ধর্ম মনে বর্তমান গাঁকিলে, সে কখনও সুখ পায় 
না।* মনের এই নীচ প্রবৃত্তি দূর করিবার জন্য সাধকের! মৈত্র্যাদি 
সাধন করেন। ইহাতে তীহাদের মনের ময়লা কাঁটিরা যায় এবং | 
মনে অনীম বল হয়| মৈত্রী, করুণ। ও মুদিত! ভাবনার বিষয়, এজন্য 

প্র তিনটাঁকে ভাবনা বা সমাধি করিবে | উপেক্ষা ভাবনার বিষয়, 

'নহে; স্থুতরাং উপেক্ষাতে সমাধি বা সংবম হর ন1। 

আঅমর। সর্বদ। বেজাহীর বিষরের সম্পর্ক করি, আমাদের চিত্ত 

সেই ভাবেই অভ্যস্ত হইয়া*বাঁর। সেই ভাবেই থাকিতে ভালবাসে । 

বিপরীত ভীবে থাকিতে ভীলবামে নাঁ। সর্বদ] সংচিন্তা, সদিচ্ছ। চিন্তে 

বর্তমান থাকিলে, চিন্ত পং হইন বার, আর অসচ্চিন্তা বা অসদিচ্ছা চিন্তে 

উদ্দিত হয় ন]। 

বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৪ ॥ 

স্ত্রী প্রভৃতি বলবান্ জ্ন্ছুর বলে অংবম করিলে সেই সেই বল 

লীভ হয় 

চিত্তের একটা অপূর্ব শক্তি আছে | মে বাহা দৃঢ় ভাবন। করে, তাহাই 
হইয়া যায়। চিত্ত সাধুক্তে সাধু্বের ভাবন। করিলে সাধু হইয়া থার, 
আঁবার অসাঁধু সঙ্গে অদাধুক্ধের ভাবনার অসাধু হইয়া বার; কামবৃত্তি্ব 

ভাঁবনাদ্বার! কামুক হয়, সেইরূপ বল ভীবনা করিয়া বলী হয়। * হস্তিবল, 
. সিংহৃবুল বা বাযুবল ে কোন বলে চিত্তপংবম করিবে, চিন্ত সেই বলে 

'বলীয ণন হইবে। 



হৃণও, ম্বেয়েদের পাতঙ্জল। 

রস্তালোকস্তাসাৎ ষ্ষম্যবহিতবিপ্রকৃউজ্ঞানমূ ॥ ২৫। 

জ্যোতিস্মতী প্রবৃতির আলোকে স্তান করিলে ক্ষ, বহি * ও 

বিপ্রকই বন্তর জান হয়। 

চিন্ত বত অধিকতর সংযত হইবে, আভ্যন্তব্রিক শক্তি তত রি 
পাইবে । অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিতে করিতে বিশুদ্ধ জন্বগুণের উদর 
হয় ও চিত্ত হইতে রজঃ ও তমৌমল বিদুরিত হয় | শ্রোতোবিহীনু 

নির্মল জলাশগে স্্ধ্যপ্রতিবিদ্বের স্ার়__প্রকীশমান জ্ঞানজ্যোতির' নিরন্তর 

উদয় থাকে। এই জানজ্যোতিকেই বিষনবতী বা জ্যোতিম্মতী প্রবুতি 
বলে। দর্পণে পতিত ক্ুষ্যপ্রতিবিষ্বকে বেমন "আমর! অন্ধকণর ঘরের 
মধ্যে লইয়া! গিয়া, সেখানে কোথার কোন্ দ্রব্য আছে দেখিতে পাই ; 
সেইরূপ এই জ্যোতিম্মতী প্রবৃত্তির আলোকসাহায্যে আমরা সুক্ষ, 
ব্যবহিত ও বিপ্রকুষ্ট বস্তর জ্ঞানলাভ করি।. এই জ্যোতিত্তী, প্রবৃত্তির 

সংবমদ্বারা আমরা পরমাণু প্রভৃতি সুগম পদীর্থ, ভূগর্ভে নিহিত গুপ্ত 

রত্বরীজি বা উচ্চ পর্বতের পরপীরস্থিত দূরবর্তী বিষরও দর্শন করির 
তাহার জ্ঞীনলাভ করিতে পারি। 

ভূবনজ্ঞানং দুর্য্ে সংঘমাত ॥ ২৬ ॥ 
স্র্য্যে সংঘম করিলে চতুর্দশ ভুবনের জ্ঞান হয় । 

_ চন্ছে তারাব্যহজ্ঞানম্ ॥ ২৭ ॥ 

চন্দ্রে সংযম করিলে তারাদের ব্যৃহজ্ঞান হয় ।? 
ঈন্ত্রে সংযম করিলে গুচ্ছাকারে অবস্থিত তারকাগণের সন্নিব্খে 

পদ্ধতি অবগত হওয়া যায়| 



_ বিভূতি পাঁদঃ_-০১শ সুত্র । , হন) 

প্রুবে তদগতিজ্ঞানম্ ॥ ২৮ 

ধ্রবতারকাঁতে সংযম করিলে, অন্যান্ত সকল তাঁরার গতিজ্ঞান হয়। 
প্রবনক্ষত্র একস্থানে সর্ধদ। স্থিরভাবে বর্তমান আছে। ইহার গতি 

'নাই। অপরাপর তারকাগণের গতি আছে। এইজন্ত প্রবতারকায় 
তযম করিলে অপরাপর তারকার গতি জানিতে পারা ষায়। 

'নাভিচক্রে কায়ব্যৃহজ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥ 
নাঁভিচক্রে সংবঘম করিলে কার়ব্যৃহজ্ঞান হয়। 

যেমন কুর্ধযদ্বারে সুংঘম করিয়া সমূদ্র ভুবনজ্ঞান হর, সেইরূপ 
নাঁতিদ্বারে সংঘম করিলে, শরীরের বাত, পিন্ত ও কফ নামক তিনটা 
দেত্ষ;. ত্বক, রক্ত, মাংস, না, অস্থি, মজ্জী ও শুক্র নামক সপ্ত ধাতু, 

এবং শরীরস্থ সমুদর বন্ত্রীদি ও তীঁহাদের ক্রিরাজ্ঞান হর । 
৯ ও কি 

*. কণ্ঠকপে ক্ষুৎপিপাসা নিরৃভিঃ ॥ ৩০ | 

কণ্ঠকৃপে সংযম কৃরিলে ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হয়। কণকৃপ 

(1991৮) ৯ 

কন্মনাভ্যাং হ্র্য্যম্ ॥ ৩১ ॥ 

*কৃর্মনীড়ীতে সংযম করিলে স্থের্্য হয়। 

» কথকুপের নিস বক্ষঃস্থলের মধ্যে যে কৃম্মীকার নাড়ী (7৯0565 ) 

আছে, ভাহাতে সংযম করিলে স্থিরতা লীভ হয় । 



কপি, মেয়েদের পাতিল । 

'ুষ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩২ ॥ 

মুদ্ধজ্যোতিতে সংযম করিলে সিদ্ধদর্শন হর 

প্রাতিভাদ্ বা! সর্ববম্ ॥ ৩৩ ॥ 

প্রাতিভ জ্ঞীনে সংঘম করিলে সমস্তই জানাযার । 

কুর্য্যোদয়ের পূর্বেবে যেমন পূর্বাকাঁশে হৃর্যের আভা প্রকাশিন্ত হয় 
সেইরূপ বিবেকজ্ঞান প্রকীশ হইবার পূর্বে প্রাতিভ জ্ঞান প্রকাশ হয়। 

প্রতিভা হইতে উৎপন্ন বে জ্ঞান তাহাকে প্রাতিভ জ্ঞান কহে । 

অপরের উপদেশে বে জ্বীন হয়,.তাহ1? প্রতিজ জ্ঞান নহে । কাহারও 

বিন! উপদেশে যে জ্ঞান, তাহাই প্রাতিভ জ্ঞান । | 

হৃদয়ে চিত্সংবিদ ॥ ৩৪ ॥ 

জদয়ে সংযম করিলে সংশ্কীররহিত চিন্তবিজ্ঞান হুয়। 

চিত্তের স্থান মস্তক কি হ্ৃদর, এ বিষরে অনেকের মতভেদ আছে । 

“কহ, বলে মস্তক চিন্তস্থান। কেহ বলে হদম় চিত্তস্থান। প্রকৃত পক্ষে 

মন্তক্ষ ও কশেরুক) মজ্জ] মধ্যস্থ বে ধুসরবর্ণ পদার্থ (01657080607) 

'ছুষ্ট হয়, তাহার মধ্যেই চিন্তস্থান ! | ্ 

,  সত্বপুরুষয়ে রত্যস্তাসন্কীর্ণয়োঃ প্ত্যয়াবিশেষো ভোগঃ, 
পরার্ঘত্বাৎ স্বার্থলংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥ ৩৫ ॥ 

অত্যত্ত্ সন্ীর্ণ অর্থাৎ ভিন্ন থে সত্ব ও পুরুব, তাঁহাদের অবিশেষ্ 



বিভূতি পাদঃ-_৩৫শ হুত্র। * হরণ 

প্রত্যয়কে ভেখগ বলে, কেনন। তাহা পবার্থ; সুতরাং গ্বার্থলংঘম করিলে 

পুরুষজ্জান হুয় । 

শরার্থ-পর+অর্থৎপরের প্রয়োজন । স্বার্থ-স্ব+অর্থস নিজের 

প্রয়োজন্। প্রক্কৃতি পরার্থখ আর পুরুষ স্বার্থ । প্রকৃতি নিজে ভোগ 
করে না, পুরুষের ভোগের জন্য প্রকৃতির বিকার হুয়। সতী স্ত্রী 
নিঙ্গের ভৌগের জন্য বস্ত্রীলঙ্কারে সজ্জিত ও বিভূষিত হয় না। তাহার 
সাজসজ্জা! নিজের ভোগের জন্ত নহে) কিন্তু স্বামীর ভোগের জন্য । 
হস্তে অলঙ্কীর পরিধান করিলে হস্তের শৌভাবর্ধন হয়, তাহ! হস্ত ভোগ 
করে না, তাহা পুরুষ ভোগ করেন। প্রাতঃকালের প্রান্কতিক শোভা! 
ও সৌন্দধ্য প্রকৃতি ভোগ করে না, পুরুষ ভোগ করেন। কোকিলের 
কণনিঃস্থত লুমিষ্ট ত্বর কোকিলের ক ভোগ করে না কোকিলের 
মধ্যস্থ পুরুষ ভোগ করেন। বিষয়ভোগ প্রকৃতি করে না-_পুক্ুষ 
করেন। রূপভোগ চক্ষু করে না--পুরুষ করেন। শব্দভেগগ কর্ণ করে 
না__পুরুষ.করেন | স্পর্শ ও গন্ধাদি ভোগ ত্বক বা নাসিকাদি করে না; 

কিন্ধ পুরুষ করেন। পুরুষকে ভোগ করাইবার জন্যই প্রকৃতির 
আয়োজন । পুরুষের ভোগের নিমিত্ত প্রক্কৃতি সদাই প্রস্তত। পুরুষ 
প্রকৃতিকে নানাপ্রকারে ভোগ করেন । ভোঁগ- পুরুষের বন্ধন । ভোগে 

পুরুষের আত্মস্বাতি নষ্ট হয়। পুরুষ আপন স্বাতন্ত্য ভুলিয়া যান। পুরুষ 

তখন আপনীকে প্রকৃতি হইতে অভিন্নবৎ বোঁধ করেন। পুরুষ তখন 

মঝে করেন, “আমি শরীর -আমি ইন্দ্রিয় আমি মন-আমি বুদ্ধি 
প্রভৃতি 1” পুরুষ যতক্ষণ ভৌগে আসক্ত থাকেন, ততক্ষণ শ্বীত্মবোৌধ 
থাকে, না। পুরুষ ভোগের আপক্তি ত্যাগ করিলে--পুরুষ ভোগে, 
টব্রত হইলে, প্রস্ক্তি হইতে ভিন্নতা প্রত্যর হম--তখন পুরম্ঘ আপনার 
'ভ্রম বুঝিতে পারেন এবং ভুল জানিতে পারিয! নিজে যে কি তাহ? 
ঘরিতে পারেন এবং খশ্থিয়া তাহান্ভত সংযম কদেন। *এট্বপ সংঘ" 

৯৮ 



হ্শষ . ' মেয়েদের পাতঞ্জল'। 

হইসে পুরুষজ্ঞান' হয়] পূর্বে প্রকৃতির সহিত অভিন্নজ্ঞান ছিল এখন 

প্রক্কৃতি হইতে ভিন্নতীজ্ঞান হইল। এখন পুরুষ ভুষ্ট্বরূপ হন এবং 
প্রকৃতি ধৃশ্তশ্বরপ হয়। এখন প্রকৃতি দৃশ্ত আর পুরুষ সাক্ষিমাত্র | « এই 
ুষ্টা ও দৃশ্তের অভিন্নপ্রত্যয়ই সংসার বাঁ ভোগ বা বন্ধন আৰ 
ভিন্নতা প্রত্যরই মুক্তি । ৃ্ 

বুদ্ধির মধ্যে ভিনটা গুণ আছে,_সত্বর রজঃ ও তম। যখন রজঃ 

ও তমকে অভিভূত করিয়! সত্বগ্ুগ অত্যন্ত প্রকাঁশশীল হয়, ভখন তাহাকে 
বিবেকপ্রত্যয় বলে। তাহা বুদ্ধির চরম সাস্কিক পরিণাম । এই বুদ্ধি- 

সন্ধে পুরুষের অভিন্নতা জ্ঞানই ভেখগ। ভোগে পুরুষের স্বার্থ আছে 
তাই পুর্ষ ভোগ করেন। এই স্থার্থপুরুষ, নির্মল ₹ রম পুরুষ নহেন। 
অর্থ থাকুক বা না থাকুক, স্বরূপপুরুষ একই ভাবে থানেন। 
সুতরাং স্বার্থপুক্রষ স্বরূপাবস্থিত পুরুষ নহেন। স্বার্থপুরুষ অন্মিতা মাত্র । 

এই স্বার্থপুরুষে সংখম করিলে স্বরূপীবস্থিত পুরুষের জ্ঞান হয়। এক 
দিকে বিশুদ্ধ পুরুষ, আর অপরদিকে প্ররৃতি আর মধ্যস্থলে 'এই স্থার্ঁ 

পুরুষ । এই স্বধর্থপুরুষ যখন প্রক্কতির দিকে যাৰ--তথন তিনি বদ্ধ; 
ক্ষার যখন ভিনি প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়। পুরুষের অভিমুখে যাঁন, 
তখন তিনি মুক্ত । 

“ জতঃ প্রাতিতআবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্ভ! জায়ন্তে ॥ ৩৬ ॥ 
তাহা হইতে অর্থাৎ স্বীর্থপুরুষপংঘমজাত পুরুষজ্ঞান হইতে প্রাতিভ 

জ্ঞান বা সর্ধগোঁচরজ্ঞান, শ্রাবণজ্ঞান ব দিখ্যশবজ্ঞান, ব্দেনজান, বা 
দিব্যম্পর্পজ্ঞান,। আদর্পজ্ঞান বা দিব্রূপজ্ঞান,। ্পাস্বাদনজ্ঞান বু. 
দিখ্যকসজ্ঞান এবং বার্বাজাঁন ব। দিব্যগন্ধজ্ঞান উৎপর হয়|: 78 ক 

'; বুদ্ধির সহিত বখন' পুরুষের ভিল্নভাজান হয় জর্থাৎ অভিনঞ্ঞীন, 
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সতিরোহিত হয়, ঘখন তীহার সমস্ত কুক্মবিষয়ক জ্ঞান হয়। পুর্বে 
ষে ইন্জিয়দ্বারা কেবলমাত্র স্থুল বিষয়ের জান হইতেছিল, এক্ষণে ইন্দ্রিরগণ 
মূলিনগ্ঠাবিহীন হওয়াতে, তাহাতে নুক্ষজ্ঞজানের আবির্ভাব. হইল। 
"্জএমাদেরও বুদ্ধির মধ্যে সর্বদা হিংসা, দ্বেষাদি অপবিত্র মলিন গুণসকল 

, বর্তমান রহিয়াছে । সেইজন্য আমাদের বুদ্ধিমধ্যস্থ বিচারশক্তি এবং 
জ্ঞান বিশুদ্ধ নর। বুদ্ধি মলিন হইলেই, তাহার ' অধীনস্থ যন ও 
ইন্দ্িয়াদিও মলিন হইধে। বুদ্ধির মধ্যেও যেমন হিংসা ও দ্বেষাদি মল 

বিস্মান আছে, মন ও ইন্দ্রিযীদির মধ্যেও সেইরূপ মল মিশিত আছে; 
'ষমনিয়মার্দি যোগাঙ্গঘনকল' পালন করিতে করিতে এই মল বিদুরিত 
হয় ; তখন বুদ্ধি, যন ও ইন্দ্িয়াদি নির্মল ও শুদ্ধ হয়। তখন ইহাদের 
্রকুষ্ বিশুদ্ধ জ্ঞান ও “নুক্দর্শনাদি শক্তি জন্মায় | বুদ্ধির নলিনতা। 
অপগত হইলে, পুরুষের বিবেক উৎপন্ন হয়। তখন পুরুষ নিজে যে 
কি, তাহা বুঝিতে পারেন, তখন পুরুষ প্রকৃতি হইতে যে ভিন 
তদ্বিষয়ক জ্ঞান হয় এবং তখন ইন্দ্রিয়াদিরও কুক দিব্যজ্ঞান হয়। 

(তে সমাধাবুপসর্গ বুতখানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ 

তাহারা সমাধিতে উপসর্গ আর ব্যন্খানে সিদ্ধি । 
. এইসকল সঙদর্শনকে সিদ্ধি বলে। বুখানফালে অর্থাৎ ভোগকালে 
তাঁচ্ছার! সিদ্ধি; কিন্তু ইহারা সমাধির পরম শক্র। নিয়মমত সাধন 
করিলে, প্রত্যেক সাধকই অল্লাধিক সিদ্ধিলাভ করে। মিম্শ্রেণীর 
সাধন্তেরা এই সিদ্ধি পাইয়াই নিজেদের ক্কতীর্থ বনে করে এবং এই 
'সিদ্ধিভোগ্সেই “উন্নত ছয়। তাহার! কৈরল্য প্রাপ্ত, হয় না: জর বে 
সাধকের! এইমকল সিদ্ধিকে অতি ভুচ্ছ ' বিবেচনা; করিয়া, তাহাদের 
অতি লক্ষন! করিয়া) সাধন ও সমাধিতে অগ্রমর" ছন, তাকারাই 
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কৈবল্য প্রাপ্ত হন। স্থুল বিষয় যেমন বন্ধন, ুক্স বিষয়ও তক্রপ্য 
বন্ধন। 

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য 
পরশরীরাবেশঃ ॥ ৩৮ ॥ 

বন্ধকারথ শিথিল হইলে এবং প্রচারসংব্দেন হইলে চিত্তের 
পরশবীরাঁবেশ সিদ্ধ হয়| 

«আমি শরীর”, “আমি ইন্জির”,”আমি মন”, ও “আমি দি নী 
জ্তীন বন্ধের কারণ। “আমি শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি নহি*__যখন এইরূপ, 
জ্ঞান হইবে তখন বন্ধের কারণ শিখিল হইবে ।' প্রচীরসংবেদন হইলে 
অর্থাৎ যে নাড়ীর মধা দিয়া চিন্ত গমনাগমন করে, সংযমদ্বারা তাহার 
জ্ঞান হইলে, চিত্ত পরশরীরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। তখন চিন্ত 

অপর কাহারও মৃত বা! জীবিত শরীরে প্রবেশ করিতে পারে ।. ভগবান্ 

'শঙ্করাচারধ্য অমরক রাজার মৃতশরীরে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল ধা 

'রিয়াছিলেন। 

উদ্ানজয়াজ্জলপন্ককণ্টকাদিষসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ-॥ ৩৯ ॥ 

উদ্দানজম্ম হইতে জল, পঙ্ক ও কণ্টকাদির সঙ্গ হয় না এবং স্বেচ্ছা, 

প্রাণের উৎক্রান্তি হর । 
.. প্রাণবানুদ্বারা আমাদের শরীরের সর্ককার্্য সিদ্ধ হয়। ভিল্স,ভিন্ন' 
কার্যের জন্ত 'প্রাণবাঘুর ভিন্ন ভিন্ন নাম হুইরাছে » যেমন রামবাবু' 
যখন বিচারালয়ে বিচারাসন অধিকার করিয়া বসেন--তখন তাহার” 

মাম হয় ম্যাঁজিষ্রেট । আবার বখন মগ্ঘপাঁন করেন--তখন তীহার, 
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সাম মাতাল। আবার যখন বেশ্ঠাগুহে গমনাগমন করেন-_ তখন 

তীহার নাম লম্পট । সেইরূপ প্রীণবাধুর পাঁচটা বিভিন্ন ক্কার্য্যহেতু 
গচটী নাম হইয়াছে; যথা,-প্রীথ, অপান, উদ্দান, সমান ও ব্যান । 
উুর্দে বহননধীল বাযুকে “উদান” বলে। পৃথিবী আমাদের শরীরকে 
সর্ধদ নিয়ে আকর্ষণ করিতেছে | যে বায়ুর সাহায্যে পৃথিবীর 

'আঁকর্ষণশক্তি অভিভূত করিয়া আমরা শরীরকে উর্ধে উত্তোলন করিতে 
পারি, তাহীকে “উদান বায়ু” বলে। উদ্ধান বায়ুর সাহায্যে আমর! 

চালবার সময় পৃথিবী হইতে পা তুলিতে সমর্থ হই-_লক্ষ গ্রদান করিতে 
পারি। উদান বাযুতে সংবম করিলে শরীর অত্যন্ত লঘু হয়, তখন 

জলের উপর দিয়া চলিতে পার! বাঁয়, কণ্টকের উপর দিয়! চলিলে পদে 

কণ্টকু বিদ্ধ হয় না, পক্ষের উপর দিরা চলিলে পঙ্গে পদ নিমগ্ন হয় 
না! তক্তীর উপর লোহার কাটা মারিরা তাহার উপর শয়ন এবং 

উপবেশন করিলেও কোন কষ্ট হয় না। মৃত্যুর সময় যোগী স্বেচ্ছায় 
প্রীণকে শরীর হুইনভে বিনির্গত করিতে পারেন। মৃত্যুতে তাহার 
কোন কষ্ট হয় না। 

সমানজরাজ্জবলনম্ ॥ ৪০ ॥ 

সমানজয় হইতে জলন হয়। 

'৪আমরা যাহা কিছু ভোজন করি, জঠরাগ্সি সেই সমুদয় টার 
করে এবং সমান বায়ু সেই অন্নরসের সমনয়ন করে অর্থাৎ সেই অন্নরস 
শরীরের যেখানে যেমন আবগ্তক-_সেইখানে সেইরূপভাবে সেই সেই, 
শরীর যন্ত্রের পক্সিপোষণ করে এবং প্রয়োজনমত এই অগ্নিকে 
সর্বশরীরে প্রেরণ করিয়া দেহের উষ্ণতীসাধন করে। এই কারণে 
ইক “সখানবারু” বলে । এই সমানবাধুকে সংষত ,*করিলে, উত্ত 
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অরিও আমাদের আঁয়ভতে আসে। তখন যোগী ইচ্ছামত তাহার 
শরীরকে উজ্জল করিতে পারেন বাঁ ভশ্মে পরিণত করিতে - পারেন । 
'রাজা ধৃতরাষ্ট্র যোগাপ্রিত্বারা স্বীয় দেহ ভম্মীভূত করিয়াছিলেন । «* 

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সন্বন্ধসংঘমাহ দিব্যং আোত্রম্ ॥ ৪১ ॥ 

শ্রোত্র এবং আকাশের স্ধন্ধে ২ংবম করিলে দিব্য শ্রোত্রলাভ হর। “ 
শধ্ধতন্নীত্র হইতে আকাশ উৎখন্ন হইয়াছে এবং শব্দতম্মণত্রের 

সাত্বিক অংশ হইতে জ্ঞানেক্দ্রির শোত্র এবং রাজসিক অংশ হইতে 

কর্শেক্িয় বাক এবং তামসিক অংশ হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে । 
স্পরশতন্মাত্র হইতে বারু এবং উক্ত তন্মাত্রের সাঁত্বক অংশ হইতে জ্ানে- 

“নয় ত্বক, বাজসিক অংশ হইতে কর্দেক্দ্রির পাণি এবং তাখসিক অ!শ 
হইতে উদান উৎপন্ন হইয়াছে। রূপতন্মাত্র হইতে তেজ বা অগ্নি উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং উক্ত তন্মাত্রের সাত্বিক অংশ হইতে জ্ঞালে্দরিয় চক্ষু 
রাজসিক অংশ হইতে কর্েন্ডিয় পাদ এবং তামসিক অংশ হইতে ব্যান 
উৎপন্ন হইয়াছে। রসতন্মাত্র হইতে অপ এবং উক্ত তন্মাত্রের সা্তিক 
অংশ হইতে জ্ঞানেন্্রির রসনা, রাজসিক অংশ হইতে কর্মেন্িয পায়ু 
এবং তামসিক অংশ হইতে অপাঁন উৎপন্ন হইয়াছে । গন্ধতন্াত্র 
হইতে ক্ষিতি এবং উক্ত তন্মাত্রের সাত্বিক অংশ হইতে জ্ঞানেন্দিয় 
নাসিকা» রাজদিক অংশ হইতে বর্শেক্দ্রিয় উপস্থ এবং তাঁমসিক অংশ 
হইতে সমান উৎপন্ন হইয়াছে! এইসকল কারণে আমরা বুঝিতে 
,পারি যে এক' শবতন্মাত্র হইতেই আকাশ, শ্রোত্র এবং বাক্য ব) স্থুল' 
শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে; এইকাঁরণে ইহাদের পরম্পর এরূপ ঘনিষ্ঠ 
সন্বন্ধ। আকাশের মধ্যে যত ছিন্ন জীবের শ্রোত্রেজ্তিয় আছে- অমুদয়ঃ 
শ্রোত্রেক্রিয়ের " সহিত আকাশের. সংযোগ আছে। শোজরেক্িয়। 



বিভূতি পাঁদঃ--৪২শ সুত্র । ইস 

অনেক কিন্ত আকাশ এক । এই শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের স্থুলু এবং ুক্্ন উভয় 

শব্দই গ্রহণ করিবার শক্তি আছে। শ্রোত্রেন্দ্ির বতক্ষণ রাগদ্েষাদির দ্বারা 
মলিম্ত থাকে ও অসংযতাবন্থীর থাকে ততক্ষণ আমাদের হক্ম শবজ্ঞান 

হুয় না। শ্োত্রেক্রির বিশুদ্ধ হইলে এই শ্রোত্র ও আকাশের যে 
সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের বিষয়ে চিন্তসংযম কৃরিলে, আমাদের দিব্য শ্রবণ- 

শক্তির উদীয় হুয়। ্ 
*. যেমন চুম্বকের সছিত লোহের সম্বন্ধ আছে, চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ 
করেঠ সেইরূপ গন্ধের সহিত নীসিকাঁর সন্বদ্ধ আছে, গন্গ নাসিকাকে 

আকর্ষণ করে! তেমনি *শ্রোত্রের সহিত স্ুল ও সুক্ষ শবের সম্বন্ধ 

আছে, *সেই জন্য ইহার! শ্রোত্রকে আকর্ষণ করির1 থাকে | সাধারণের 
শ্রোত্র স্থলশব্দ গ্রহণ করিতে পারে, ুক্শন্ধ গ্রহণ করিতে পারে না। 

যোগাঙ্গ সাধন করিলে যোগীদের শ্রোর সুঙ্মণন্দ গ্রহণের শক্তিলাভ 

কাঁরে। এইপ্রকাঁরে শব, আকাশ ও শ্রোত্র, ইহাদের পরম্পরের 

সম্বন্ধ স্থিরচিন্তে ধারণ। ব্যান ও সমাধি করিলে আমাদের দিবাশ্রোত্র 
লাভ হয়। শ্তখন আমর। সকল সময়েই অত্যন্ত দূরদেশের শবও 
গুনিতে পাই। অত্যন্ত দূরবর্তী দেশে বধিয়াও যদি কেহ অপরের 
সহিত কথোপকথন করে, আমরা তাহা শুনিতে পাই। 

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধনংযমাঁৎ লঘুভূলসমাঁপতে- 

শ্চাকাশগমনম্ ॥ ৪২ ॥ 

কীয় ৪. আকাশের সন্বন্ধে সংযম হইতে এবং লঘৃতুলসমাপত্ভি 
হইতে আকীশগঞ্জন সিদ্ধ হয় 

যেখানে শরীর, সেখানেই আকাশ । শরীর ব্যাপ্য ও আকাশ 
ব্যাপক। আবার আকাশ হইতেই ক্ষিতির উৎপত্তি, ,জুতরাং আকণ্শ 



হ৮৬ মেয়েদের পণতঞ্জল। 

হইতেই শরীরের উৎপত্তি। আকাশ হইতে বাঘু, বাধু হইতে তেজ, 
তেজ হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে ক্ষিতি। এইরূপ শরীরের সহিত 

'আফাশের যে যন্বন্ধ, তাহাতে সংঘম করিলে এবং তুলাদি পর্মমীণু 

পর্য্যস্ত লথু পদার্থে সংযম করিলে, যৌগীর আকাশগমন সিদ্ধ হয় | 

বহিরকল্পিতাবৃতির্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ ৪৩ ॥. 
দেহের বাহিরে যে অকল্পিতা বৃত্তি, তাহাকে “মহাবিদেহ1” বলে 

যহাবিদেহণ সিদ্ধ হইলে চিন্তের সমুদয় প্রকাশাবরণ ক্ষীণ হয়। 

বুদ্ধি দুইপ্রকীর-_কল্সিতা ও অকল্পিতা। দেহের মধ্যে 'অবস্থান 
করিয়া চিত্তকে বাহিরের কোন বিষয়ে সংযভ করার নাম কল্পিতা 

বৃত্তি। আকাশভাবনা সর্বাপেক্ষা উত্তম কল্পিত বৃত্তি | “আমি দেহ 

নহি--আমি আকাশ” এইরূপ ভাবনা । এইরূপ কল্লিত। বৃত্তি অভ্যাস 
করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্ত আর দেহে অবস্থান করে না,. আকাশে 
অবস্থান করে এবং আকাশমর হইয়। যাঁয়। ইহাই চিত্তের অকল্পিত। 
বৃত্তি। কন্পিতা বুন্তিকে “বিদেহধাঁরণ” বলে, আর অকলিত৷ বৃত্তি 

“মহাবিদেহধীরণী* বলে। এই “মহাবিদেহধাঁরণা” সিদ্ধ হুইলে চিত্তের 
প্রকাশের যে আবরণ, তাহার ক্ষয় হয় অর্থাৎ যে আবরণে আবৃত 

হইয়] চিত্ত প্রকাশিত হইতে পারিতেছিল না, তাহার ক্ষয় হয়। 

“চিত্তের শ্বভীব-_সমস্ত বিষর প্রকাশ করা। রজঃ ও' তমোমল এক 
উহাদের ধর্্াধর্মীদি কাধ্য চিত্তের উপর আবরণ পাতিত করিরখছে | 

“মহাবিদেহধারণী” হইলে এ আবরণ নষ্ট হইয়। যায় এবং তখন.চিন্ত 
সমুদয় বিশ্বসংসার প্রকাশ করিতে পারে এবং যোগী সর্দজ হন । 



পাদঃ--৪৪শ হৃত্র। * ২৮১ 

সুলস্বরূপসৃক্ষান্থয়ার্থবন্বসংযমাৎ ভূতজয়ঃ ॥ ৪৪ । 
. স্কা, স্বরূপ, নুষ্ষ, অন্বয় ও অর্থবন্ধ এই পাঁচটা ভূতরূপের সংযম হইতে 

ভুতজয় হয়। 
প্রথম রূপ “স্থল” | ভূতের আকার ও গুণকে স্থলরূপ বলে । মনে 

কর সন্দেশ একটা ভূত। এরই সন্দেশের আকার গোল বা চতুফৌণ। 
ইহার মধ্যে রসগুণ আছে, তাহ! মিষ্ট | ইহার মধ্যে গন্ধগুণ আছে। 

ইহার'মধ্যে ম্পর্শাদি অপরাপর গুণও আছে। এই আকার ও গুণ 
লইয়৷ ইহার স্থুলরূপ। পু 

দ্বিতীর রূপ “স্বরূপ” । সন্দেশের মধ্যে ক্ষিতির অংশ আছে! 

সন্দেশের কাঁঠিন্তই সেইর্পক্ষতির স্বরূপ। সন্দেশের মধ্যে অপের ভাগ 
আছে। সেই অপের স্নেহভাগই অপের স্বরূপ । সনদের মধ্যে উষ্ণতা 

আছে, "তাহাই তেজের স্বরূপ! সন্দেশের মধ্যে সঞ্চরণশীল বায়ু 
আছে, এই বায়ুর গুণ প্রমাণিতা। প্রমাণিতাই সন্দেশমধ্যস্থ বায়ুর 
স্বরূপ । সন্দেশের মধ্যে অবকখশ বাঁ আকাশ আছে, সেই আকাশের 
সর্ধগামিতাই তাহার স্বরূপ । ক্ষিতির কাঠিগ্তই ক্ষিতির স্বরূপ । অপের 
ন্নেহই অপের স্বরপ। তেজের উঞ্ণচতাই তেজের স্বরূপ । বায়ুর 

প্রমাণিতাই বাধুর স্বরূপ । আকাশের সর্ধগাঁমিতাই আকাশের স্বরূপ | 
ভুতের এই স্ব স্ব সামান্ত রপই-_ইহা'র স্বরূপ | 
"* ভৃতীয় রূপ “সুম্ষ* | আমরা বাহিরে যে শব্ধ শ্রবণ করি, তাহ. 

স্থলশব্ষ। এই স্থুলশব্ সাতপ্রকার, থা £__-সাঁ, খ, গাঁ, মা, পাঃ ধা, নি। 
স্থলণৃ্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শব্দ পাঁওয়1 যাঁয়। এই সকল শব্দ যখন 
পরমাণুর আঁকারঞ্গারণ করে, বখন এত ুঙ্ম হয়, যে তাহা অপেক্ষা 

অধিক কুক্ম হইতে পারে না, তখন তাহাকে “তস্মীত্র” কলৈ। তক্মাত্রে 
/ভিনন ভিন্ন শব্দ নাই--তখন তাহা শবমান্র । মেইরূপস্ুলরসে মি, 



২৮২ মেয়েদের পাতঞ্জল। 

“তিক্ত প্রন্থতি নানীপ্রকার রস আঁছে। এই স্থুলরম যখন অত্যন্ত 
হুক্ম হয়, তখন তীহাঁকে “রসতন্মাত্র বলে। সেইরূপ স্থৃলগন্ধ : যখন 
অত্যন্ত সুক্ম হর, তখন তাহাকে গন্তন্মাত্র বলে? এই রপত্জসাত্র, 
রসতন্মান্র, শবতন্মানর, সপর্শতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্রই ভূতবর্গের তৃতীয় রূপ । 
সৃতরাং ভূতগণের হুক্্রূ্প ভৃতকীরণ তন্মীত্র, তাহ] সামান্তবিশেষাত্মক | 

চতুর্থ রূপ “প্রকীশ, ক্রিয়া ও স্থিতি” | ইহীরাই ভূতের “অন্থয়রূপ” | 
প্রতি ভূতের সহিত এই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিভাব অন্বিত থাঁকে " 
সেইজন্য ইহারা ভূতবর্গের অন্য়রূপ। বটবৃক্ষ পূর্বে বীজের, মধ্যে 
অব্যক্তভাবে ছিল। পরে ক্রিয়াদ্বারা তাহ? বাহিরে বৃক্ষরূপে প্রকীশিত. 

হইল। এইজন্ত প্রত্যেক ভূতে এই প্রকাশ, ক্রিরা ও স্থিতিভাব' আছে। 
ইহাঁরাই ভূতের অনয় রূপ 

পঞ্চম রূপ “অর্থবন্ষ” | অর্থবন্ধ অর্থাৎ ভৌগ বা অপবর্থের বিষয় 
হয়। পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গজন্য ভৃতবর্গের সৃষ্টি । ভূতবর্গ পুরুষকে 
ভোগ এবং অপবর্গ প্রদ্দীন করে। ভূতবর্গের নিজের কোন স্বার্থ 
নাই। পুরুষের স্বার্থসাধনের জন্ত ইহারা স্থষ্ট হইরাছে। এই ভোগ ও. 
অপবর্থ দান করিবার যোগ্যতা ভূতবর্গে আছে। ইন্াই ভৃতবর্জের 

পঞ্চম রূপ “অর্থবন্ব” | 
ভূতবর্গের উপরোক্ত পাঁচটা রূপের উপর সংযম করিলে ভূতবর্গ- 

জয় হয়। তাহাহুইলে সমুদয় ভূতবর্গ তাহার বশে আসে । কোনও 

'স্ৃত আর পুরুষের সুখ, ছুঃখ বা মোহের কারণ ইর নাঁ। তুঞচন 
যোগী লিষয়ে পুর্ণ বৈরাগ্যবান্ হন। তখন যোগী রূপ, রস, গন্ধ, শব 
ও ম্পর্শাদি বিষরে আর মুগ্ধ হন না। তখন এই রূপরসা্দি আর. 

'যোগীর কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। 



_ বিহ্ৃতি পাদঃ-_৪৫শ ত্র । ২৯৩, 

ততোহণিমাদিপ্রাছুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ তত্বশ্মীনভিঘাতশ্চ ॥8৫1. 

, স্কাহা হইতে অর্থাৎ ভূতজয় হইতে অণিমাদি অষ্ট এশ্বর্যের, 
গ্রীছূর্তীব্ হয় এবং কারসম্পৎ ও কায়ধর্ম্ের অনভিঘাতও সিদ্ধ হুয়,। 

অষ্ট এশ্ব্্য। (১) অণিম1- অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওরাঁ, অণুপূরিমাঁণ হওয়া, 

বোগী ইচ্ছা করিলে নিজ শরীরঢক পিপীলিকা অপেক্ষাগ-ক্ুত্র করিতে 
*পারেন। (২) লঘিম।* অত্যন্ত লঘু অর্থতৎ হাক! হওরা। যোগী ইচ্ছা 
করিলে. এতদুর হাস্কা হইতে পারেন বে মাঁকড়মার জালের একটা 
সুত্র অবলম্বন করির1 উদ্দে উঠিতে পারেন | সুর্যাকিরণ . অবলম্বন 

করিয়া "ুর্য্যে উপস্থিত হইতে পারেন । (৩) মহিম1লনিজের শরীরকে 

পর্ধতদির স্তায় বৃহত* করিতে পারেন। (৪) প্রাপ্তি-অতি দূরবস্তী 

দ্রব্যও স্পণ করিতে পাঁরেন। ইচ্ছা করিলে অন্থুলির অগ্রভাগ দ্বার! 
চন্দ্র ম্পর্শ করিতে পারেন । (৫) প্রাকাম্য-ইচ্ছার অনভিঘাত। যোগী 
ইচ্ছা করিলে ভূমি ভেদ করিয়া উঠিতে পারেন, মৃত্ভিকার মধ্যে জলের 

ন্যায় প্রবেশ করিতে পারেন। কোন কিছুতেই তাহার. .ইচ্ছার ব্যাঘাত: 
জন্মাইতে পারে নী। (৬) বশিত্ব-ভূতভৌতিক সমুদ্র পদীর্ঘ বোগীর, 
বশে আসে এবং যোগী কাহারও বশে আদেন না । তিনি সকলের 

অবশ্ত । (৭) ইঈশিত্ব-ভূতবর্গের উপর পুর্ণ কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা । 
যোগী ইচ্ছ! করিলে আমগাছে কীঠীল ফলাইতে পারেন । (৮) যত্তর- 
স্ামাবসারিত্ব-ুসত্যসঙ্ক্নত1। যোগী যাহা সম্বল করেন, তাহাই সম্পরন 
করিতে পাঁরেন।। 

পুর্কবোক্ত পাঁচপ্রকার রূপে সংঘম করিলে যোগীর এই অষ্ট শরশবধ্য 
লাভ হয়। ইহ ব্যতীত তাহার রূপ, লাবণ্য ও বলাঁদি কাঁয়সম্পৎ, 

লাভ হয় আর তাহার শরীরধর্ম্ের অনভিঘাত হর অর্থাৎ যোগী কঠিন 
পাথরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, পাথর তীহুতর প্রবেশরোধ 



৮৪. মেয়েদের পাতঞ্জল। 

করিতে পারে না। "জল যোগীর শরীরকে ভিজাইতে পারে না। 
'অগ্রিযৌগীর শরীর দগ্ধ করিতে পারে না। যোগী উলঙ্গ থাকি লেও-_ 

তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না অর্থাৎ অনাবরণাত্মক আঁ্ষাশ, 
তাহার অনাবরণ অর্থাৎ প্রকাশ করিতে পারে না। ও 

কোন বস্তর একটামাত্র রূপ দেখিলে, তাহাকে দেখা হইল ন1] 
তাহার পাঁচটা রূপই দ্লেখিতে ভইবে। বস্তর পাঁচটা রূপ দেখিলে 

আমরা সেই বস্তকে জয় করিতে পারি। মনে কর কোন একটা 
অপরিচিত লৌক তোমার সম্থুখে আসির! উপস্থিত হুইল। তুমি মাত্র 
তাহার স্থুলরূপটী দেখিতে পাইলে; কিন্তু সে সাধু কি চোর, তাহ? 
বুঝিতে পাঁরিলে না। সে মনে কি ভাঁবিতেছে, বা সে কি মনে করিয়া 

তোঁমার নিকট আসিয়াছে, তাহার কিছুই তুমি জানিতে পাঁরিলে,ন! : 
হতরাং তাহার স্থলরপ দেখিয়াঁ_তাহাঁকে সম্যক জীন! হইল না। একটা 
চোরকে চোর জানিয়া তাহার সহিত ব্যবহার করিলে সে তোমায় 

হকাইতে পারিবে না; কিন্তু তাহাকে সাধু মনে করিয়। তাহার সহিত 

ভদ্র ব্যবহার করিলে সে তোমার অনিষ্ট করিবে । সুতরাং ভৃতবর্গের 
এই পীচটা রূপ জানিতে পারিলে, তাহারা আমাদের বশে আসে, আর 
আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পাঁরে না: অধিকম্ত আমর! উপরোক্ত 

আটটা এষ্ব্্য, কায়সম্পৎ এবং শরীরধর্শের অনভিঘাত লাভ করি। 

রূপ্ুলাবণাবলবজ্তুক্পংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥ ৪৬ ॥ 
ভূতজয়সিদ্ধ যোগীর শরীর স্ুদৃষ্ঠ, মনৌহরকাস্তিবিশিষ্ট, অতিশয় 

বঁলুক্ত ও বজ্জের ন্যায় দৃঢ় হয়। ৫ 

বাহ্ৃভৃতজয় হইলে যোগীর রূপ অতি সুন্দর হয়, লাবণ্য মনোহর 
নুয়। সাধারণ 'মীনব অপেক্ষা তাহার অলৌকিক রূপমাধুরী হয়। 



বিভূতি পাদঃ-_-৪৭শ হুত্র। , ২৮৫ 

ভূতবর্গের স্থুলর্ূপের উপর সংবম করিলে অণিমা, লঙ্গিমী, মহিমা এবং 
প্রীপ্তি এই চীরিটী এরশ্বধ্য হয়; স্বরূপে সংযম করিলে, প্রাকাম্য ; 
সুক্ষেণ সংযম করিলে, বশিস্ব ; অন্বর়ে সংযম করিলে, ঈশিত্বঃ এবং 

অর্থবন্ধে সংযম করিলে, কামাবসারিত্ব হয় | 

, গ্রহ্ণম্থরূপাহস্মিতাহবয়ার্থবন্বসংযমাদিক্রিয়জয়ত ॥ ৪৭ ॥ 
গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বর ও অর্থবত্ব এই পাঁচপ্রকার ইঞ্জিয়রূপে 

সংযম করিলে ইন্দিয়জর হয় * যেমন ভূতবর্গের পাঁচপ্রকার রূপে সংযম 
করিলে * ভূতবর্ণজর হর, সেইরূপ ইন্দ্রিয়বর্গের পাঁচপ্রকার রূপে সংযম 
করিলে ইন্ছ্রিরজর হর। * 

প্রথম রূপ “গ্রহণ” । ব্ূপগ্র্ণশক্তিই চক্ষু! রসগ্রহণশক্তিই জিহ্বা । 

গন্ধগ্রহণশক্তিই নাসিক, শন্দগ্রহণশক্তিই কর্ণ! স্পর্শগ্রহণশক্তিই 

স্বকৃ। যেস্ুল চক্ষু আমর! বাহিরে দেখিতে পাই, তাঁহ। চক্ষুরিক্ির 
নহে। যে স্ুল জিহ্বা, নীসিকা, কর্ণ বা ত্বক আমর বাহিরে দর্শন 

কারি-_তাঁহরা জিহ্বা, নাঁসিকা» কর্ণ ব। ত্বগাখ্য ইন্দ্রিয় নহে । ইহাদের: 
গ্রহুণশক্তিই প্রকৃত চক্ষু, জিহ্বা, নাঁসিকাঁ, কর্ণ বাঁ তবগিন্দ্ি্ন। চক্ষুর প্রকৃত 

মন্তি, চক্ষুর কার্য হইতে বুঝিতে পারি। চক্ষুর প্রকৃত মুর্তি বাহিরে 

প্রকাশিত নাই। সেইবূপ কর্ণ প্রভৃতির প্রকৃত মুত্তি আমর! তাহাদের, 
রস্থণকাধ্য হইতে বুঝিতে পারি । এই প্গ্রহণ” ইন্রিয়াদির প্রথম রূপ | ": 

দ্বিতীয় রূপ পন্বরূপ” | চক্ষু কখনও দর্শন করে এবং কখনও দর্শন 
করেনাা। যখন দর্শন করে, তখন তাঁহার মধ্যে কার্ধা হয়; আর যখন 

"দর্শন করে না, তখন সে কোনও কাধ্য করে না। তখন সে তাহার, 

*স্বরূপে বিশীম করে| ইহাই চক্ষুর স্বরূপ | এইরূপ অন্তান্ঠ ইঞ্জিয়াদিরও 

হ্বরূপ বুঝিতে হুইবে। এই স্বরূপশক্তি ইন্দ্রিয়ধ্যে অবস্থান করিয়! 



সত " মেয়েদের পাতঙ্জল। 

কখনও বা বিষ “পাইলে বিষয়কে গ্রহণ করে এবং কখনও ব। বিষয়ের 

'আভাঁবে নিজের শক্তিমু্তিতেই বিশ্রীম করে। এই শক্তিমুত্তিই ইন্ছিয়ের 
দ্বিতীর রূপ | & 

তৃতীয় রূপ “অন্দিতা বা অভিমান” । বিষয়ে অভিযান না থাঁকিলে, 

ইন্দ্রিয়ের কোন কাঁধ্য হর না। অভিমানই ইজ্দ্রিয়দিগকে কার্ধ্য করায় 
অভিমান না থাঁকিলে ইন্দ্রিয়কার্ধ্যও থাকে না । রূপে অভিমান হইলেই, 
রূপদর্শন হয়। ব্মে অভিমান হইলেই রসাস্বীদন হয়। সুতরাং এই 
অন্মিতা বা অভিমান ইন্দ্রিয়ের তৃতীয় ন্প। এই ইন্দ্রিরাভিমীনিনী 

শক্তিই ইন্দিয়ের তৃতীয় রূপ । 
চতুর্থ রূপ “অহ্বয়” | এই অভিমানের মুলে সত্ব, বজঃ ও 

তম এই তিনটা গুণ আছে। এই তিন গুণের সহিত অভিমান অন্থিত 

'খাঁকে, সেইহেতু ইহা ইন্দ্রিয়ের চতুর্থ রূপ। স্বে প্রকাশ বা জ্ঞান, 
বূজে ক্রিয়! ব1 প্রবর্তন এবং তমে স্থিতি বা ধারণ হয়| | 

পঞ্চম রূপ “অর্থবন্থ”। ইন্দড্রিরের কার্যে ইন্ছ্িয়ের কেন স্বাথ 

নাই। ইঙ্ছ্রিরেরা পরার্থ। ইন্দরিযলগণ পুরুষের ভোগ বা অপবর্গের 
'নিমিন্ত। এই ভোগ বা অপবর্গ তাহাদের অর্থবত্ব। ইহাই ইন্দিয়ের 

' পঞ্চম রূপ । 
ইন্দ্রিয়ের এই পাঁচটা রূপে সংষম করিলে, যোগীর ইন্দ্রিরের উপর 

সম্পূর্ণ আধিপত্য জন্মে। ইচ্ছামাত্রে উংক্ষ্ট বা অপকুষ্ট ইন্ছিয়ের স্ষ্টি 
করিতে পারেন। অন্ধকে চক্ষুদান করিতে পারেন। বধির্ক্ষে 
শ্রবণশক্তি প্রদান করিতে পাঁরেন। 

ততে। মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধাঁনজয়ম্চ ॥ ৪৮ ॥ , 

' ইন্দ্রিয় 'হছইলে মনৌজবিত্ব অর্থাৎ মনের ন্তাঁয় ক্রুতগতি, বিকরণু 



বিভূতি পাদঃ-_৪৯শ হৃত্র। * ২৮৭ 

ভাঁব অর্থাৎ দেহের অপেক্ষা না করিয়! ইন্ড্িযগণের বহ্িধিষয়ে বুত্তিলীভ 
ও প্রধানজয় অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতিবর্গজয় কিয়! সর্বেশ্বরত্ব লাভ হয়। 

, মগ্তনর স্যার দ্রুতগতি কাহারও নাই। কলিকাতায় অবস্থান করিয়া 
মনকে কৃশী বা হুরিদ্বারে লইয়া যাইতে অধিক সময় লাগে না! 
মন ক্ষণমাত্রে তথীয় যাইতে পারে। ইন্দ্রিয়জয় হইলে যোগীর 
এইপ্রকার গতির ক্ষমতা হয়। দেবধি নারদ ক্ষণমধ্যে চতুদ্দশ ভুবন ভ্রমণ 
করিতেন । এরূপ হইলে মনও যেমন শীঘ্র যাইতে পারে-_-শরীরও তদ্রপ 

শীঘ্র ও'সহজে যাইতে পারে। কলিকাতার অবস্থান করিয়া কাশীর 

বিষয়মকলকে অর্থাৎ চক্ষু ও কর্ণাদি ইন্ছ্রিরের বিষয় রূপ ও শব্দধদি 

বিষয়কে বোদী ইন্দ্রিরদ্ধারা গ্রহণ করিতে পারেন; ইহাকে বিকরণভাঁব 
বলে! কলিকাতীয় বঙ্সিয়া কাশীর বিশ্বনাথের মন্দিরের আরতি দর্শন 

করিতেছেন-_তথাকার পুরোহিতগণের উচ্চারিত শিবস্তোত্র শুনিতে 

পাইতেছেন থাকার পুষ্পারদির গন্ধ আঁদ্রাণ করিতেছেন_-ইহাঁকে 

বিকরণভার বলে। এইসময়ে প্রকৃতি ও প্রকৃতির কাঁধ্যসমুহু যৌগীর 
সম্পূর্ণ অধীনে আলে। ইন্দ্রিয়ের পাঁচটা রূপকে জয় করিলে উপরোক্ত 
সমৌজবিত্ব, বিকরণভাব ও প্রধানজয়রূপ তিনটা সিদ্ধি লাঁভ করা যায়। 
এই ত্রিবিধ সিদ্ধির নাম মধুগ্রতীকা, কেনন1 মধুর সমস্ত অঙ্গে যেমন 
অমৃতরস, এই সিদ্ধিরও সেইরূপ | 

_ জন্তপুরুষাম্যতাঁখাতিমাত্রস্থ সর্ববভাবাধিষ্টা তৃত্বং * 
হার্ববজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥ ৪৯ ॥ 

সস্ব (বুদ্ধি) গু পুরুষের অন্ঠভাখ্যাতিমাত্রের ( ভেদজ্ঞানমাত্রের ) 

ইনংযমে সর্বভাবাধিষ্টাতৃত্ব অর্থাৎ সকল ভাবের উপর আধিপত্য এবং 
গসর্ব্বজ্ঞাঁতৃত্ব সিদ্ধ হয় 



২৮৮, মেয়েদের পাতঞজল। 

: পুরুষ বুদ্ধি লয় এবং বুদ্ধিও পুরুষ নয়। ইহারা ভিন্ন পদার্ঘ।' 
সাধারণ লোকে ইহাদের এক বলিয়াই জানে. চিন্তে যতক্ষণ 
রজন্তমোৌমল থাকিবে-_-ততক্ষণ এই ভেদদর্শন হইবে নী। চিত্তের মল 

পরিষ্কত হইলে, চিত্তে আর বিষয়কামন! না উঠিলে, বুঝিতে হইবে 
চিত্ত পরিষ্কৃত হুইয়াছে; তখন বলীকার বৈরাগ্য সিদ্ধ হয় ও বিবেক 
উৎপন্ন হয়। এই বিবেকজ জ্ঞানে আমর! বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ বুঝিতে 
পারি। এই ভিন্নতাখ্যাতিমীত্রে সংযম করিলে যোগীর সর্বজ্ঞাতৃত্ব ও 
সর্কভাবাধিষ্ঠতৃত্ব সিদ্ধ হয়| সমস্ত বিষয়ের যে অন্তীত, বর্তমান ও 
ভরিষ্যৎ জ্ঞান, তাহ] যুগপৎ একসঙ্গে একক্ষণেই উৎপন্ন হয়, ইহাকে 
সর্বজ্জাতৃত্ব বলে। একটার পর আর একটা জ্ঞান উদিত হয় না। 

একেবারেই সব জ্ঞানের উদয় হয়। সমস্ত 'ভাবের সহিত পুরুষের 

একেবারেই সংযৌগকে সর্বদা বাধিষঠাতৃত বলে। পুরুষ একেবারেই 

সমুদয় দৃশ্ত দর্শন করেন। ইহার নাম সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব। 
যেমন স্থিরজলে চন্দ্রপ্রতিবিষ্ব স্পট দেখা যাঁয় কিন্তু জল চঞ্চল 

হইলে দেখা যায় না। সেইরূপ স্থিরচিন্তে বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান 
স্ুম্পষ্ট হুর । চিত্তে কামনা থাকিলে চিত্ত চঞ্চল হয়। কামনীশৃম্য 

চিত্ত স্থির। রজঃ ও তমোমল হইতে কামনার উৎপত্তি হয়; এইহেতু 
চিন্তস্থ রজঃ ও তমোমল পরিষ্কত হইলে, চিত্ত পরিষ্কৃত হয়, চিত্তস্থির হয়। 

স্কিরচিত্তে বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরূপ নির্শলচিত্তে বুদ্ধি ও পুরুষের 
ভেদজ্ঞাঁন হয় এবং সেই ভেদজ্ঞীনে সংযম করিলে যোগীর জ্ঞানরূপা সিদ্ধি 

_ সর্বজ্ঞাতৃত্ব ও ক্রিয্নারূপ! সিদ্ধি--সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব সিদ্ধ হয়। এই 
সিদ্ধিকে শাস্ত্রে বিশৌক! সিদ্ধি বলে। 



বিভূতি পাদঃ--৫১শ সুত্র ২৮৯ 

তদৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫০ ॥ 

তাতেও বৈরাগ্য হইলে অর্থাৎ সেই বিবেকখ্যাতিতেও আশসক্ভিহীন 

হইলে, দেষবীজ অবিগ্ভাদদি বন্ধন ও ধন্মীধন্মবূপ কশ্বন্ধন নষ্ট হয়, 
*তখন পুরুষের স্বব্ধপে অবস্থানরূপ কৈবলা হয় | 

' সাধকের পক্ষে এই বিবেকখ্যাতি অতি উচ্চ অবস্থা। উচ্চ অবস্থা 
হলেও কৈবল্যের সহিত্ত তুলনা করিলে ইন্াাকেও তুচ্ছ বলিয়া বোঁধ 

হয়| 'বিবেকখ্যাঁতি বুদ্ধিসত্ের ধরঙ্গু এবং বদ্ধিসত্বও হের, কারণ 

নৃদ্ধিসত্ব বিকারী কিছু পুরুষ আঁবকারী | পুরুষ এই বৃদ্ধি সন্বহইতে ভিন্ন । 

এইরূপ প্রজ্ঞা বিশিষ্টর্ূপে হইলে, পুরুষের অনাদি অনন্তকাল হইতে সঞ্চিত 
০ দগ্ধ হইয়া যাঁর: বীক্ত দ্ধ হইলে তাহা প্রসবক্ষমতারহিত 

তাহা হ হইতে আর নৃতন সংক্কারের উতৎ্পন্তি হয় না। সুতরাং 

্ি নর জন্য যোগী এই সংসারভাপ হইতে মুক্ত হন। তখন 

বুদ্ধি অনৃষ্ঠ হইয়া লয়প্রাপ্ত হর এবং "গুণের সহিত পুকষের অত্যন্তবিচ্ছেদ 

হয়| ইহার নাম কৈবল্য। সুতরাং সব্বজ্ঞাতত্ব ও সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতত্ব 

ব্চ্তি অতি উচ্চ অবস্থা, তথাপি হেয়! এই রি দ্ধি ত্যখগ করির! 

তাহার উপরের কৈবল্া অবস্থ। লাভ করিতে ভয়! ইহাই সর্বোৌচ্চগতি । 

ইহার উপরে আর কিছু নাই । 

না 

হি 
1৩ 

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গম্ময়াকরণং পুনরনিষ্উপ্রসঙ্গাৎ ॥ &১ ॥ 

স্টুন্নীদের দ্বারা অর্থাৎ দেবগণের দ্বার! নিমন্ত্রিত হইলে তাহাতে 

ক্চ ( আসক্তি ) বা গর ( কৃতকৃতার্থ হইল]ম এরূপ মৃনে করা) করিবে 

শা, কেননা তাহাতে পুনর্ধার অনি হইবার সম্ভাবনা আছে। 

* প্রবৃত্ভতিপথে যীশুয়ী যেষন সহজ, নিবুত্তিপথে যাওয়া তেমনই কঠিন। 

১৪ 



২৯৬ মেয়েদের পাতঞঙ্জল। 

জগতের অধিকাংশ জীবই প্রবৃততিমার্ীনুগামী। আমরা যদি কাহাকেও 
নিবৃত্তিপথে গমন করিতে দেখি, তাহাহইলে, আমরা তাহার হিংস! 
করিয়া থাকি। পরের ভাল আমরা দেখিতে পাঁরি না। পরের 
ভাল দেখিলে, আমাদের মন হিংসাঁনলে দগ্ধ হয়। সেইজন্য, আমর] 

তাহাণর উন্নতির পথে বাধা দিই। সে যাহাতে আর অধিক দুর 

অগ্রসর হইতে না পারে, আমর! প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করি। আমরা 

শক্রভীব ধারণ করিয়াই হউক আঁর মিত্রভাব “ধারণ করিয়াই হউক 
তাহার উন্নতিতে বাধীপ্রদান করি। ইহাই জীবের ম্বভীব। আমীর 

অপেক্ষা আর একজন বড় হইবে, ইহা কাঁহশরও ইচ্ছা নহে । সকলেই 
আমা অপেক্ষা ক্ষুত্র হুউক। আমাকে মান্ত করুক। 'আমার 

তোষীমোদ করুক, আমি ইহাই চাই। মান্তষে 'যৈমন মানুষের উন্নতিতে 
বাধা দেয়, দেবতারাও সেইরূপ বাধা দেন। যোগী যখন এর্বর্যলা 
করেন এবং ক্রমান্বয়ে উন্নতিপথে অগ্রসর হন, তখন দেবতাঁদেরও ভয় 
হয়, তীহাঁরা মনে করেন যে এই মানুষটা তীহীদের একটা পদ 

অধিকার করির] বসিবে। তাহারা ভাবেন, মানুষ তাহাদের ক্রীতদাস । 

মানুষেরা যাগবজ্ঞক করিবে এবং তাহাদের হবির্ভোৌজন করাইকে। 

আমরা যেমন গরু বা] ছাগল পুবিয়া তাহার নিকট হইতে ছুপ্ধ দোহন 

করিয়। লই, আমরা আবার সেইরূপ দেবতাদিগের পৌষা গরু ছাগলের 

ন্বায়। দেবতারা আমাদের নিকট হইতে ত্বাহাদের হবি সংগ্রহ করির 

ভোগ করিয়া থাকেন! আমাদের যেমন একটী গরু মরিয়! বা হারাই 
গেলে কষ্টি হয়, দেবতাঁদেরও সেইরূপ একটী মানুষ দেবতা হইলে 
বা মুক্তি পাইলে কষ্ট হুয়_এইজন্য তীহাঁরা যৌগীর সাঁধনপথে, বি 
আনম্বন করেন। 

যৌগের_চারিটী অবস্থা,_প্রথমকল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ 
£এএবং অতিক্রান্তভাবনীয়। বাহার যোগশিক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন ও 
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কিছু কিছু অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহার পুরের মনের কথা 
অল্প অল্প বুঝিতে পারেন, ইহাই প্রথমকল্পিক। দ্বিতীয় বা মধুভূমিক 
অবস্থ--এ অবস্থায় যোগীর নাম হয় খতস্তরপ্রজ্ত। এই অবস্থার 
যোগী ভূত ও ইন্দ্রিযবর্গকে জয় করিবার সাঁধন। করিতেছেন। তৃতীয় 
অবস্থাকে প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ বলে। এ অবস্থার যোগী পঞ্চভৃত ও ইন্ত্ির়গণকে 
সম্পূর্ণ বশীষ্টুত করিয়! বিশৌক হইয়াছেন। ইহাদের আর কোনও 
“বাসনা বা কর্তব্য নাই ৮ ইহার! জীবনুক্ত অবস্থাতে সম্পূর্ণ আরোহণ 

করিরখছেন। চতুর্থ অবস্থা অতিক্রীস্তভীবনীর। এ অবস্থায় যোগীর 
চিত্তলয়রূপ একটী কাঁ্য ব্যতীত আর কোন কাধ্য থাকে না। 

এই*চারি অবস্থার মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থার যোঁগারূড  যোগীকে 

দেবতারা প্রলোভন জ্েখাইয়। 'অধঃপাতিত করেন। এই যোগীর- 

সহিত সাক্ষাৎ করিরা, তাহারা তাহাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করেন। 

স্বর্ণের ধত উপভোগ্য বিষয় যোগীর সম্মুখে আনিরা উপস্থিত করেন। 
যোগীকে অভিবাদন পূর্বক বলেন;_-“হে মহায্মন! আপনি বহুদিন 
বাব তপগ্তার ক্লেশ সহ করিয়াছেন! আপন্ণর পরিশমের কলন্বরূপ 

এই স্বর্গলীভ করিন্নাছেন! আপনি মহীপুরুষ, আপনি আজ কুতরুতা 

'হুইয়শছেন! কিছুদিন এখানে বিশ্রীম করির! স্বশ্রন্ুখ ভোগ করুন ' 

এস্থানের সুন্দরী অগ্ষরাঁদিগের সহিত বিহার করুন! এই মন্দীকিনীর 
জল স্বচ্ছ" ও পবিত্র, ইহাতে স্সানীহিক সম্পাদন করুন! এস্থানের 
'জনুততুল্য রসীর্নন পাঁন করুন) জর ও মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি 
লাভ করিবেন! এখানকার কল্পতরু আপনার মনোবাঞ্চ পুর্ণ*করিবে ! 
এখানে সিদ্ধ মহুধিগণ ও মনৌহাঁরিণী দেবকন্তাগণ বাঁস করিতেছেন। 

” আপনি সুখসস্তোপ্তের নিমিত্ত দিব্য ইন্জিয়াদি লাভ করিয়াছেন; অতএব 

|»সে সকল ইন্দ্রিক্ সাহীষ্যে দিব্যস্ুখ সম্ভোগ করুন! আপনি স্বীয় ক্ষমতায় 
এএইসকল এ্রশ্্ধ্য লাভ করিয়াছেন; আর যোগক্েেশ , সী করিবার 
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আবশ্যক নাই '” . এইপ্রকাঁর প্রলৌভনে পন্তিত হইয়া! সাধক যেন 

আত্মবিস্বত না হন। ভোগের সঙ্গ সর্বদাই আমাদের অনিষ্টসাধন 

করে। পাথিব জড় স্থখভোগই হউক বা' স্বগীর দিব্য স্ুখভে্গই 

হুউক--সকল ভোগই নশ্বর। সকল ভোগই বন্ধন। বন্ধন সর্বদাই 
বন্ধন__তাঁহা সোণার শিকলেই হউক বা লোহার পিকলেই হউক 

বন্ধন, বন্ধন ভিন্ন অপর কিছুই নহে। বিষয় সম্ভোগ করিগা স্থুখ ব 

শান্তি পাওর1 বার না। বিষয়কে আশ্রর কির! কেহ কখনও সুখী 

হয়নাই । একমাত্র ভগবানকে আশ্রর করিতে পারিলেই আমাদের 

স্বখ হয় । জগতে আমাদের প্রকৃত বন্ধু" কেহ নাই। আমাদের 
বিবেকই আমাদের একমাত্র বন্ধ । সব্বলা বিবেকের সহিত পরামশ 

করিনা কাধ্য করা কর্তব্য | আমাদের শিজেদের মঙ্গল আমর! স্বয়ং 

সেমন বুঝিব, অপর কেন তেমন বুঝিতে পারিবে না। অন্টের কথ 

তরে থাকুক-_দেবভারাও আমাদের বিবস্বরূপ হইয়!? দীড়ান। এ 
অবস্থায় এক বিবেকের সাহাব্য ব্যতীত আমাদের অন্য কোনও উপখ্ধ 

নাই! পাধিব ঝা স্বর্গীর বিপয়ের উপর নিভর না করিরা, মানুষের 
উপর নির্ভর না করির?, সর্বলী নিজ বিবেকের উপর নিভর করাই 
একমাত্র উপায়: দ্বিীর অবস্থার যোগীদিগকেই দেবতার] প্রলোভন 

দেখাইয়া থাঁকেন। দ্বিতীয় অবস্থা অতিক্রম করিলে, সাধক দেবতা 

অপেক্ষা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। দেবতারা সেস্কানে বাইতে পারেন 

না। এইসকল প্রলোভন সম্মুখে আসিলে, সাধক তাহাদের সন্ব' 
করিবেন না| সঙ্গদোন আলোচনা করিবেন, পঅনাদি অনস্ত জন্ম ও 

মৃত্যুপ্রবাহে পতিত হুইরা আমি ত্রিতাঁপে দগ্ধ হইতেছি, কত শত, পশ্ড, 
পক্ষী ও কৃমিকীটাছি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, কত পৌন্চীগ্যবলে ভগবং. 

রুপার আজ এই সাঁধনপথের সন্ধান পাইরাছি এবং এই কষ্টসাধ্য 
সাধন করিয়া 'আমার বিবেকজ্ঞানের সঞ্চর হইয়াছে; এই জ্ঞান, 
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'নির্বাপিত হইলে পুনরায় অজ্ঞজীন আসিয়া আমাকে মহ? অনর্থে পাতিত 
করিবে। জগতে মানুষের প্রলোভনে এবং স্বর্গীয় দেবতাদিগের 

গপ্রললৌভনে, বদি আমার ভোগভম্জারপ বাঘু পুনরার প্রবাছিন্ত হয়, 
ভোহশহইলে, আমার এই বিবেককূপ দীপ নিভিয়] খাইবে এবং আমি 

পুনরায় ঘোর অজ্ঞানবূপ অন্ধকারে পড়ির? অশেষ ঘন্্ণ! অনুভব করিব । 

কোনব্ধপে এই আলোক সংগ্রহ করিয়া আবার কি নিষিত্ত তাহাকে 

'দুরে নিক্ষেপ করিব? এইসকল ভোগ স্বপ্রসবৃূশ মিথ্যা ও ক্ষণস্থায়ী । 

বাহখদের অন্থঃকরণ নীচ, তাহারাই এই ভোগ প্রার্থণ) করিবে । আমি 

মোক্ষীভিলাষী | মোক্ষই আমার একমাত্র প্রার্থনীয় বস্ত | হে বিষয়- 

তষগ! ছে ভোগম্প,হ]! ভোমাদিগকে নমস্কার! তোমাদের কুশল 
হউক | তোমরা ন্বস্থীনে প্রন্তীন কর, আমাকে অব্যাহতি দাও 1” 
এইবপে সাধক সেই সকল বিষয় সর্দধ1 ত্যাগ করিবেন। এইরপে 

যোগী সঙ্গত্ঠাগ করিবেন । শুদ্ধ সঙ্গতাগ করিলেই যথেষ্ট হইল না। 
স্রয়ও তা্গ করিবেন। ন্রনুকাহণুকে বুলে? “অভো! আমিত খবব 

বাহণদুর! আমিত খুব উচ্চে উঠিরাছি ! দেখ ' দেবতাঁরাও আমীকে 
উাকণডকি করিতেছেন ' ধন্য আমর জীবন! ধন্ত আমার তপশ্ত11 

মীমি এক্ষণে ক্কৃতক্ৃতীর্থ হইগ্াছি 1” এই প্রকার অভিমান ও 

'আভঙ্কীরকে “শর” বলে। বেমন সঙ্গ ত্যাগ করিবে, সেইরূপ শ্রয় ও 

ত্যাগ করিবে | যদি এই সঙ্গ বাল্ময় ভাগ নাকর, তাহাহইলে, এই 

'দবতার। নিশ্চয়ই তোমার অনিষ্টসাধন করিবেন। তাহার! সর্ধদই 

যোশীদের ছিদ্রান্বেষণ করেন ও সুবিধা পাইলেই তাহাদের সর্ধনাশসাধন 
করেন ! | 
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ক্ষণত্ক্রম ময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫২ ॥ 

ক্ষণ ও তাহার ক্রমে সংবম করিলে বিবেকজ জ্ঞীন হর। ঁ 

“ক্ষণ” কাঁহাকে বলে? কালের অতি ক্ষুত্র অংশকে ক্ষুণ বলে 1. 
যেমন দ্রব্যের নুক্মতম অংশকে পরমাণু বলে, সেইরূপ কালের 
সুক্সতম অংশকে ক্ষণ বলে। কোন দ্রব্কে ভাঁগ করিতে করিতে 
তাহ। এত ক্ষুদ্র হয় যে অর তাহাকে ভাগ করা ৮লে না। পুম্পের 

যেগন্ধ আমরা আত্রীণ করি, তাহাতেও স্থল অণু আছে, সে অগুকেও 

ভাগ কর? চলে! গন্ধের এই স্থল অথুকে 'ভাগ করিতে করিতে তাহ! 

অতি ক্ষুদ্র হুই়া যায়, তাহা স্ুক্মতম আকার ধারণ করে। গন্ধের 
এই বুক্সতম অংশকে “গন্ধতন্মাত্র” বলে। 'আঁমাদের স্থুল ইন্দ্র 
গন্ধতম্মীত্র আঘ্রাণ করিতে পারে না। গন্ধতন্মাত্র আমাদের স্কুল 

ইন্জিয়ের অতীত পদার্থ। যোগী ুল্ম ইন্জিয়দ্বারা গন্গতগ্াত্র আস্রাণ 
করিয়! থাকেন! এই গন্ধতন্মীত্র গন্ধের অতি হুক্মতম অংশ | এই অংশকে 

আর বিভাগ করা বায় না। এই গন্কতন্মাত্র যখন আরও সুক্ষ হয়-_- 
তখন আর “তন্মীত্র” পাকে না। তখন “অন্মিতী” হইয়] বায়। তখম 

তন্মান্রের লয় হর | তন্মীত্রই বিষয়ের শুক্মতম অংশ । রূপের কৃক্ষ- 

অংশ রূপতন্সাত্র। শবের সুক্্রতম অংশ শবতন্মাত্র। রসের, 
স্ক্মতম অংশ রসতন্মাত্র | স্পর্শের হুম্মতম অংশ স্পশতন্মীত্র। বিষয়ের, 

নুপ্মতম অংশকে-যে অংশের আর বিভাগ হয় না__তাহাকে পরমা 

বলে। তেমনই কালের হুক্মতম অংশকে ক্ষণ বলে। 

লৌকিক ব্যবহারে আমর! এই ক্ষণের সমষ্টি ধরিয়া অন্ুপল, পল, 
দণ্ড, দিন, রাত্রি, সপ্তীহ, পক্ষ, মাস ও বৎসরাদি নির্ঘয় করিয়া থাকি। 

প্রকৃত পক্ষে এসকল কিছুই নাই, কেবল ক্ষণই বর্তমান আছে। 
লৌকিক ব্যবহারে আমরা অতীত ও ভবিষ্যৎ কল বলি; কিন্ত 
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অতীত কালও নাই; ভবিষ্যৎ কালও নাই। একমাত্র ক্ষণই বর্তমান 

আছে। লৌকিক ব্যবহারে আমরা একক্ষণের সহিত তাহার পরবর্তী 

ক্ষক্ষের, আবার তাহার সহিত তৎপরবর্তী ক্ষণের ধেোঁগ করিয়া দিন, 
মাস প্রভৃতি কালের করনা করিয়া থাকি | দিন, মাস প্রভৃতি কল্পনা 

মাত্র । ইহাদের বাস্তবতা নাই। তপক্ষে ইহারা কোন বস্ত নহে। 
প্রকৃতপক্ষে ক্ষণের সহিত ক্ষণের যোগ করা বার না। একটী ক্ষণ 

'লয় পাইয়া ততপরে আার একটা ক্ষণের উদর হইতেছে; সুতরাং 
ক্ষণের সহিত ক্ষণের যৌগ করা অসম্ভব । যদ্দি কাল বলিয়া কৌন 
বস্ত স্বীকার করিতে হয়, তাহাহইলে, ক্ষণই আছে । আর বর্তমান 

ক্ষণই সর্বদা বর্তমান আছে । অভতীতক্ষণও নাই, .ভবিষ্যক্ষণও নাই, 
বর্তমানক্ষণই আছে । লৌকিক দৃষ্টিতে ক্ষণ ও কাল বস্ত। যৌগিক দৃষ্টিতে 

ক্ষণ ও কাল অবস্ত। ইহারা বিকল্পমাত্র । এই সকল শবের ব্যবহার 
হয় এবং এই সকল শন্দের ব্যবহারযোগ্যতা আছে: কিন্তু মূলে 
কোনও .বস্্ নাই। অজ্ঞানে কাল আছে, জ্ঞানে কাল নাই। কাল 
বলির কোন বাস্তব পদার্থ নাই। ইহা আমদের কল্পনা । 
* তবে কাল কল্পনার সৃষ্টি কোথা হইতে হুইল? পরমাণুর দেশীস্তর- 
গতি হুইতে ক্ষণের স্থষ্টি হইয়াছে । একটী পরমাণুর একদেশ হইতে 
অন্তদেশে যাইতে যে সময় লাগে তাহাই ক্ষণ বলিয়া উক্ত হয়। 
দ্েশান্তরগতি কাহাকে বলে? একস্থান ত্যাগ করিয়া! অন্স্থানে গমন 

ককুরাকে পদার্থের দেশীস্তরগতি বলে। প্রত্যেক গতিই দেশীস্তর- 
গতি | যেখানে গতি থাকে, সেখানেই স্থান্পরিবর্তন থাকে । স্থান- 

পরিবুর্তন ভিন্ন গতি হয় না। গতি হইলেই স্থানপরিবর্তন হইল। 
এই গতি বহুদূর ব্যাপিরাও হইতে পারে আবার অন্পদূর ব্যাপিয়াও 

হইতে পারে। কলিকাতা হইতে কাশী যাইলেও গতি হয়, আবার 

বাড়ী থেকে বাজার গেলেও গতি হয়, জ্জাবার এক ঘর থেকে 
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গ্গার এক ঘরে, গেলেও গতি হয়। আমরা যখন ছীড়িন্ডে করিয়া 

ছল গরম করি, তখন সে জল ফুটিতে থাকো নেই জল নড়াচডা 
করে। দেই *্জলের মধ্য গতি হয়| হীাড়ির মধ্যস্থ প্রত্যেক জ্লবিন্দু 

স্থানপরিবর্তন করে, সেইজন্য তাহাদের গতি হয়। "গতি হইলেই 
'অবস্থাস্তরপ্রাপ্তি হয়] অবস্থান্তরপ্রাপ্তি হইয়াছে অথচ গতি হয় 

নাই, এরূপ দ্রব্য .হুইতে পারে না। মাঁটী অবস্থান্তর প্রাপ্ত হুইয়। 
ঘট হয়। এই ঘট হইতে হইলে, মাঁটার গতি “আবশ্যক হয়। মাটীর 
কোন গতি না হইয়। ঘট হইল, এ্ররপ হইতে পারে না।.' শিশু 

অবস্থীস্তর প্রাপ্ত হইয়া বুবক হইল। শিশুর শরীরে যে পরিমাণে 
ংসাদি ছিল, তাঁহ] বর্ধিত হইয়া যুবকের শরীর ছইরাছে ;" সুতরাং 

তাহার মাংসাদির মধ্যে গতি হইয়াছে ; সুষ্ঠরাৎ তাহার মাংসাপির 
পরমাণুর দেশীস্তর প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। পাঁচ বংসর বরস্ক শিশুর বিংশতি 

বৎসর বয়স্ক যুবক হইতে ১৫ বৎসর সময় লাগিয়াছে। এই ১৫ 

বৎসর ধরিরা তাহার মাংসের মধ্যে প্রতিক্ষণে মাংসন্ষ্টিরপ ক্রিয়া 

চলিয়াছে; প্রতিক্ষণে তাহার মাংসমধ্যস্থ পরমাণু ক্রিয়াশীল বা গতিণীল 
ছিল। সেই ক্রিনা বাঁ গতি এত ধীরে ধীরে হইয়াছে যে তা" 
আমাদের লক্ষ্যে আসে নাই; কিন্তু এই ১৫ বংসরে যে একটা বৃহৎ 
পরিবর্তন হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত । আমরা সেই শিশুর ক্ষণিক 
পরিবর্ভন দেখিতে পাই নাই; কিন্তু তাহার কালব্যাপী পরিণাম 
দেখিতে পাইয়াছি। এইরপে ক্রিয়া মূল করিয়াই আমরা ক্ষাণের ্তৃষ 
করিয়াছিণ শিশুর মাংসমধ্যস্থ প্রতি পরমাণুর যে সময় ব্যাঁপিয়। 

দেশীস্তরপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাহাই এক একটী ক্ষণ। একটী প্বুষাণু 
যতটুকু সময় লইয়] দেশাস্তর প্রাপ্ত হর--ততটুকু সঙ্গর়ক্ষে একটা ক্ষণ 
রলে। এক্ষণে যে ক্ষণ আছে, পরমুহূর্তে আর সে ক্ষণ থাফিবে না। 

সেইজন্ত ক্ষণই বর্তমান আছে, কাল নাই। আবার একটী পরমাণুর 
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'দেঁশাস্তরপ্রাপ্তির উপর ক্ষণ নির্ভর করিতেছে ; সুতরাং ক্ষণও নাই । 

স্টণ বা কাল আমাদের কল্পনা মাত্র, বাস্তব পদার্থ হা ক্সজ্ঞানে 

“কাল আছে, জানে কাল নাই। 
যেমন জলতরঙ্গ একবার উঠিতেছে ও আঁবার পরক্ষণেই লয় 

পীইতেছে, সেইরূপ ক্ষণগ্রাবাহও প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও লয়প্রীপ্ হইতেছে । 
একটা ক্ষণের সহিত ভাহার পরবর্তী ্ষণের মিলন নাই? কিন্ত 

"অজ্ঞান দৃষ্টিতে আমান্দর মনে হয় যে, ক্ষণপ্রবাহসকল একসঙ্গে মিলিত 
ভইয়া*কালরপ ধারণ করিয়াছে; সেইজন্ত আমরা কালকে একটী বাস্তব 

অবয়ব বলিয়া! মনে.করি 1 এই ক্ষণব্যাপী ক্রিরার জ্ঞান এবং সেই 
জ্ঞানের ধারা, তন্মাত্রজ্ঞান ব্যতীত অপর কিছু নহে । এই ক্ষণের যে পর 
পর উদয়, তাহাই ক্ষণের ক্রম। এই ক্ষণ ও তাহার ক্রমে অর্থাৎ ক্ষণ- 
যাত্রে দ্রব্যের যে পরিণাম হর, তাহাতে সংবম করিলে বিবেকজ্ঞান হয়। 

জাতিলক্ষণদে শৈরন্যতানবচ্ছেদাভূল্যযোস্ততঃ 
প্রতিপত্তি ॥ ৫৩ ॥ 

জাতি, লক্ষণ ও দেশের তুল্যরূপত্ব নিবন্ধন যে স্থলে ছুইটা বস্তর 

পার্থক্য অবধারণ করা যার না, দে স্থলে এই বিবেকজ শ্ছঙ্ জান 

হইতে তাহাদের ভেদ স্পষ্ট বুঝিতে পারা বার । 

*৫ জীতিভেদ, লক্ষণভেদ ও দেশভেদ অনুসারে আমরা বস্তর টি 
অবধারণ করি। জাঁতিভেদ, যেমন গোজাতি অশ্বজাতি হুইতে 

'বিভিন্থ। লক্ষণভেদ, যেমন সাদ গরু কাল গরু হইতে বিভিন্ন । দেশ- 
ভেদ, যেমন বাঙ্গীলাদেশের গরু .পশ্চিমদেশের গরু হইতে বিভিন্ন । 
*'যে দ্রব্যে আমর! এই কিনপ্রকার ভেদ পাই না, তাহার পখর্থকা 
নিশ্চল করিতে পারি না। আমাদের স্থুলদৃষ্টিতে পার্থক্য নিশ্চয় হুর 
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না বটে, কিন্তু যোগীর! হুল্সদৃষ্টিবলে এই পার্থক্য নিশ্চয় করিতে 
পারেন। : 

বৃক্ষে ছুইটা পত্র দেখিতে একরূপ। স্থুল দর্শনে তাহীদের* ভেদ 
দুষ্ট হয় না) কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের ভেদ দৃষ্ট হই 
পাকে । অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে হুইটী বালুক কণাঁর মধ্যেও ধথেষ্ট ' 

ভেদ দর্শন করিতে পাঁরা ষার। আবার যোগীর দর্শনশক্তি তদপেক্ষাও 
হুমম | বস্তর তন্মীরদর্শনে যোগী প্রতি বস্তর মধ্যেই ভেদ দর্শন করিয়? 
থাঁকেন। অগুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাব্যে তক্মাত্রদর্শন হয় না। "দ্রব্যের 
সর্বাপেক্ষা হুন্মাবস্থা--তন্মীত্র । তদপেক্ষাঁ নুস্ম গ্রাহা অবস্থী আর 

হইতে পারে না। ক্ষণে যে ক্রম ও পরিণাম হয়, তাহাই' ুক্মতম 
ভেদ। যোণীর বিবেকজ জ্ঞানে সেই সুক্মতম ভেদের অবধারণ হয় । 

তারকং সর্বববিবয়ং সর্ববথ। বিষয়মক্রমং চেতি . 

বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৪ । 

বিবেকজ জ্ঞান তারক, সর্ববিষয়, সর্বথাঁবিষয় এবং অক্রম | 

পুর্ববোক্ত সংবম হইতে যে বিবেকজ জ্ঞান হয়, তাহাকে তারক 
জ্ঞান বলে, কেননা এই জ্ঞান সাধককে অগাধ সংসারসমূদ্র হইতে 
আ্াণ করে। ইহাকে সর্ববিষয় জ্ঞান বলে, কেননা এই ব্রহ্গাণ্ডে 

বত্তপ্রকাধ বিষয় আছে, ইহাতে সমুদয় বিষয়েরই জ্ঞান হয়। এমন, 
কোন বিষয় নাই, যাহার জ্ঞান হয় না। ইহা সর্ধথাবিষয় 'কার্থাৎ' 

এই জ্ঞান হইলে বিষয়ের সর্বাবস্থার জ্ঞান হয়ৎ বিষয়ের ভূত, ' 
ভবিষ্ুৎ ও বর্তমান জ্ঞান হয়। এই বিবেকজ জ্ঞান অক্রম অর্থাৎ” 
ইহ ক্রমশূন্ “অর্থাৎ এই সমুদয় জান যুগপৎ একেবারেই - প্রকাশ, 
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পায়। (একটীর পর আর একটা, এরট্সে নয়, একেবধয়েই সমুদয় জান 
যুগপৎ প্রকাশ পার. 
» পুর্কবোক্ত সংষম হইতে এবং ইন্দ্রিয়াদির সাহাব্য ব্যতীত আমাদের 

ষে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রতিভা বলে। এই প্রতিভাই বথার্থ 
ভ্ঞানশক্তি। এই প্রতিভা হইতে যে স্বাভাবিক জান জন্মে, তাহাকেই 
তারকজ্ঞান বলে। এই জ্ঞান কাহারও উপদেশজীত নহে। এই 
'জ্ঞান শবসাহাষ্যে জন্মে না| এই জ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞীন। এই জ্ঞান 

হইলে; সকল জ্ঞানই হইল। ডাক্তারী জ্ঞানই বল, আর ইঞ্জিনিয়ারী 
জ্ঞানই বল, আর ওকালতি'জ্ঞানই বল, আর ব্যবসাদারী জ্ঞানই বল, 
আর রাসায়নিকতত্বই বল বা উদ্ভিদতত্বই ব্ল_-সকল জ্ঞানই ইহার 
মধ্যে, নিহিত আছে। " এই তারকজ্ঞান আমাদের সকলেরই আছে, 

কেবল অপ্রকাশিত আছে। যখন রজঃ ও তম আবরণ একেবারে 

নিঃশেষ হইয়া যাইবে, তখন এই সান্বিকজ্ঞান প্রকাশ পাইবে। এই 
সব্জজ্যোতিঃপ্রকাশরূপ প্রতিভা উৎপন্ন হইলে, আপন হইতেই সকল 
বিষন্ধ প্রকাশিত হয় । কেখন বিষর অর সাদকের নিকট অপ্রকাশিত 

থাঁকে না এবং কোন বিষয়ের প্রমাণও আবশ্যক করে না। এই 

তারকজ্ঞান বিভূতির মধ্যে গণ্য নহে। ইহ! আমাদের অন্তিম সময়ের, 

পরম বন্ধু | 

এরই হ্ধাণ্ডে অনস্তগ্রকীরের ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য আছে এবং প্রতি ভ্্রক্যে 

কিভিন্নতা বর্তমান আছে। জগতের মধ্যে এমন ছুইটা দ্রব্য নাই 
যাহাদের পরম্পরের মধ্যে সর্ববিষয়ে এঁক্য আছে। ছুইটা বালুঁকাকণাও 

'একপ্লরলার হয়. নী । তুমি কয়টা দ্রব্যের জান অর্জন করিতে পার ? 
এই অনন্ত অসী্ষ ব্রহ্গাণ্ডের প্রতি দ্রব্যের জ্ঞান অর্জন কর! অসম্ভব । 

'ভুষি কোটি কোটি জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি চে কর, তাহাহইলেও এই 
»অনস্ত প্রকারের অনস্ত স্থির জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব ।”* এক . একট 



৩৩৩, মেয়েদের পাতিঞজল। 

পদার্ঘকে অবলশ্বন করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে গেলে, কোটী কোটা 
জন্মেও সময় কুলাইবে না; কিন্ত যে জ্ঞানের উপর এই অনন্ত স্যষ্টি 
ভাসিতেছে, সেই জ্ঞানকে ধরিতে পারিলেই তোমার -সকল জ্ঞানপ্রাপ্তি 
হইবে । এই জনকেই তারকঙ্জান বলে। তোমার প্রতিভাঙ্ঞানের 

পুর্ণপ্রকাশ হইলেই এই তাঁরকজ্ঞান হইল। 

সত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ ৫৫॥ 

বুদ্ধিসত্ব ও পুরুষের শুদ্ধি ও সাম্যকে কৈবল্য বলে 

বুদ্ধিসত্ত্বের শুদ্ধি কানীকে বলে? চিন্ত হইতে রজঃ ও তমোমল 

বিদূরিত হইলেই বুদ্ধিসত্বের শুদ্ধি ভর । তখন চিত্তের সমুদর সংস্কারের 
ক্ষয় হইয়া যায়; সুতরাং ক্লেশবীজসকলও দগ্ধ হয় এবং চিন্তে 

পুরুষের স্তাঁয় শুদ্ধি উৎপন্ন হয়। সংস্কার না থাকার জন্ট, তখন 
চিত্ত আর বিষয়াকারে পরিণামপ্রাপ্ত হয় না: সুতরাং চিত্ত শুদ্ধ ও 
নির্মল হয় । আর পুরুষের শুদ্ধি কাহাকে বলে? পুরুব সর্বদাই 

নির্মল ও শুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে নৃতন করিয়। পুরুষের শুদ্ধি হয় না । 
যেমন কুর্য্যকে মেঘে ঢাঁকিলে জগৎ অন্ধকারে আবৃত হয়, কিন্তু সর্য্য 

শুদ্ধ, নির্শল ও দীপ্বিমানই পাঁকে, মেঘরূপ আবরণ দুর হইলেই আবার 
হু্ধ্য প্রকাশিত হর; সেইরূপ চিত্তের রজন্তমৌমল দূর হইলেই আবার 
পুরুষ স্বরূপে প্রকাশিত হন। বস্ততঃ পুরুষ কখনও অশুদ্ধ হন শ্রা। 
'অণিমাদি সিদ্ধি হউক বা না হউক, এই বিভৃতিপাঁদে বর্ণিত কোনও 
প্রকার পরশ প্রাপ্ত হউক বা না হউক, এবং তারকজ্ঞান প্রাপ্ত হউক 
বাঁনা হউক, যদ্দি এই বুদ্ধি ও পুরুষের শুদ্ধি হয়, ত্াহইলেই, কৈবল্য 

সুইবে। গ্রইসময় পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করেন। সীধফের মধ্যে 
হবিভূতি উৎপন্ন হউক বা না হউক, সাধকের দেদিকে দৃষ্টি রাখিবাঁর 



বিভূতি পাদঃ_-৫৫শ সুত্র । , ৩৬৯ 

আবশ্তক নাই। স্বর্গ, মর্ত্য বা বিভুতি, সমুদর কামন্ত। ত্যাগ করিয়। 

সাধনা করিতে হইবে । এইরূপ করিতে করিতে চিত্ত সংস্কারবিহীন 

হইকঝে। সর্বকীমনাশুন্য হওয়াই সাধনার একমাত্র উদ্দেম্ত। সাধনার 
দ্বারা অলৌকিক জ্ঞান ও শীশ্বর্য লাভ হয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের, 

দ্বারা ছুঃখের একান্তনিবৃত্তি হর না; দুঃখের মূল অবিগ্ভা। তাহার, 

নখশই আবষ্ঠযক | চিত্তের লয় হইলে, এই দুঃখের অত্যন্তনাশ হর ; স্তরাং 

অবিগ্ভারপ মূলও ধ্বংস হর! ইহাই পরমার্থসিদ্ধি। ইহাই কৈবল্য। 
যংযতচিভের অসীম ক্ষমতা! এমন কোন অলৌ।কক ও অছুত কাব্য নাই,. 
বাহা সংযতচিত্তে করিতে পাঁধে না প্্ বীশ্ুপৃষ্ট বলিতেন্ “11০ 
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অর্থাৎ নিজের আত্মার শক্তির প্রতি দট ও অটল নিশ্বাস রাখির। যদি এ 
পর্বতকে স্থানচ্যুত হইতে আজ্ঞ; কর, হাহাহইলে, এ পর্বতও স্থানচ্যুত 
হইবে | ' স্ত্রীরুষ্জের_ গোবন্ধনধারণ৪ উত্তপ্রকীর সংবত চিত্তের ফল। 

আমর! হিন্দু হইয্) আমাদের ধন্মসম্বন্ধে এতই বীতশ্রদ্ধ হইরাছি যে, 
খবিদিগের এইসকল উক্তিকে আমরা সম্পূর্ণপ্পে অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা 

কন্সিয়াছি। তাহার ফলন্বরূপ শির কুকুরের স্তাঁর ছুটা পেটের অন্নের 

জন্য আজ দ্বারে দ্বারে জুতার ঠোক্কর খাইতেছি, এখনও আমাদের চেতন 

হইতেছে নী। আমর' চিন্তে যাহা দঢ় ভাবপ| করিব, আমরা তাহাই 

হইব | এভীরতের আধিপত্য পাওয়া কঠিন, নহে। ভ্রলোক্যের 

অগৃধিপত্য পাওয়ীও কঠিন নহে । একবার চিন্তশুদ্ধি কুর। চিন্ত, 
হইতে রজঃ ও তমোমল ঘুর কর। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই সাধন; 

করিতে পারিবে, তখন তুমি সত্যসন্কল্প হইবে । 
বিভ্ৃতিপাদ সমাপ্ত । 



০ক্ষন্বল্য-স্পাকু । 

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃ-সমাঁধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ 

জন্ম, ওষধি, মন্ত্র, তপ ও সমাধি এই পাঁচপ্রকারে সিদ্ধি হইতে পারে। 
জন্ম | জন্মের পর দিদ্ধি। কেহ কেহ জন্মগ্রহণ করিবার পর বিনা 

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে। ইহারা যদিও এজন্সে সীধন! করে নাই; 
পুর্বজন্মে নীধনা করিয়াছিল এবং পূর্বজন্মের দেহ সিদ্ধির অনুকূল না 
হওয়ায় দেহাস্তরপ্রাপ্তিতে সেই সিদ্ধি প্রকাশিত হইল। এক্ষণে বৃদ্ধ 
বয়সে যাহারা সাধনা করিতেছে, তাঁহার বদি সিদ্ধিলাভের উপযুক্ত 
হর এবং সিদ্ধিলাভের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাঁহাহইলে পরজন্মে 
ভীহীদিগের এই দিদ্ধি আপনাআপনি প্রকাশিত হইবে। আমরা 

সচরাচর দেখিতে পাই এক একটী ছেলে থুব অল্প বরসেই উৎকৃষ্ট 
গায়ক হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, পূর্বজন্মে তাহার এই 
'গীতসাধন। সম্পন্ন হুইয়াছিল। এক একটী ছেলের মেধাশক্তি অতি 
প্রখর; পূর্বজন্মে তাহার যেধাশবক্তি সম্বন্ধীয় প্রবল সাধনা ছিল। 
আমরাও ইহজন্মে যে সাধন! প্রবলভাবে করিব--পরজন্মে তাহার 

ফল গ্রকাঁশ পাইবে । অতএব কাহারও সামান্তমাত্র সময়ও অলসভাবে 

অতিবাহিত করা উচিত নহে। ছোট ছেটি ছেলেদের এবং মেয়ে: 

দের সময় যেন বৃথা অপব্যয় না হয়। তাহারা যেন তাহাদিগের বয়স 

ও সামর্ঘ্যানুষায়ী প্রবলভাবে সাধনার অনুষ্ঠান করে| সাধনা বলিতে, 
কেবল জপ, ধ্যান বা পুজা বুঝায় না। ছোট ছোট ছেলে মেয়ের 

সাধনা--পিতীমাত। ও গুরুজনদিগকে ভক্তি করা, তীহাদিগের আদেশ ' 
পালন করা, ধিগ্ভালয়ের পাঠ উত্তমরূপে অভ্যাস করা ইত্যাফি। 



কৈবল্য পাঁদঃ--২য় শুত্র। , ৩৩ 

ওষধি। ওষধের প্রভাবে নানাপ্রকীর সিদ্ধি হয়। একপ্রকার লতীর 

রস চক্ষে দিলে, নানাপ্রকার অদ্ভুত দেবদর্শনাদি হয়| পুর্বকীলে অন্থর- 

ভূবন্টে রাসায়নাদির দ্বার! সিদ্ধির কথ শুনিতে পাঁওরা যায়। ক্লোরোকর্ম 

প্রয়োগে লোকের অনুভবশক্তি লুপ্ত করিয়া ডাক্তারেরা অস্ত্রোপচার 

সাধন করে। এমন কি অনেকে দেহ হইতে বহির্গত হইতেও পাঁরে। 
" মন্ত্। “মন্ত্রজপের দ্বারা বা প্রয়োগের হ্বারা অনেকে শরীর হইতে 

'উত, প্রেত তাঁড়াইয়া থাকেন । 
তপরস্ত1। প্রবল তপন্তাদ্বারাও সিদ্ধিলাভ হয়| 
সমাধি। সমাধিজীত গ্সিদ্ধিই উৎকৃষ্ট সিদ্ধি। এই সকল কারণে 

কাহারও' কোনও সিদ্ধি দেখিলেই তাহাকে মহাপুরুষ বলিয়া ধারণ! 
করিও ন।। 

জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাৎ ॥ ২ ॥ 

প্রকৃত্যাপুরণ হইতে জাত্যাস্তরপরিণীম হয় । 
* জীব 'একদেহ ত্যাগ করির] অগ্যদেহ ধারণ করে। সে নূতন দেহ 

পায় কোথায় আর পূর্বদেহই বা যার কোথায়? আমরা সচরাচর 

দেখি, হয় মৃত্ার পর দেহকে ভম্মীভূত করিয়া ফেলে, আর নয় মত্তিকী- 

ধ্যে প্লেথিত করে, আর নয়ত অপর প্রাণীতে সেই দেহ ভক্ষণ করে৷ 

ভন্মীভূতই হউক, (প্রোথিতই হউক বা ভক্ষিতই হউক, দেহের উপাদান 
বিনষ্ট হয় না) ধ্ীনাত্তরিত হয় মাত্র | আমর! দেখি, শীত ও শ্ত্রীন্মকাঁলে 
পু্ধরিণুর জল শুফ,হুইয়া যাঁয়, তাঁই বলিয়া! কি সে জল নষ্ট হইয়া বায়? 
নষ্ট হইয়া ষায় না সেই জল হৃর্য্যের উত্তাপে জলাকার ত্যাগ করিয়া 
বাম্পাকার ধারণ করে, তাহা হইতে মেঘ হয়; আবার ভবিষ্মতে মেই 
মেধ মেখাকার ত্যাগ করিয়া জলের আঁকার ধারণ কঞ্কে। এইসকল, 
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দেখিয়! আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রকৃতির কোন উপাদান একেবারে। 
চিরকালের নিমিত্ত নষ্ঈ হয় না,.তাহার আকৃতি, গঠন ও অবস্থার 

পন্রিবর্তন হয় মান্র। মাঁটীতে বীজ বপন করিলে, সেই বীজ হতে 
শশ্ত হয়। এই শশ্ত কোথা হইতে আসে? এই শল্ত মাটী হইতে. 
আমে। মাটা রূপান্তরিত হইয়া মাঁটার রূপ ত্যাগ করিয়া শশ্তব্ূপ 
ধারণ করে। আশমর1 আবার এই শল্ত ভক্ষণ করি; তখন শশ্ত সেই 
শশ্তরূপ ত্যাগ করির1 আমাদের শরীরে মাংসাদির রূপ ধারণ করে। 

পরে এই মীংস পুনরায় মাংসরূপ ত্যাগ করিয়! মাটারপ ধারণ কুরে । 

এইরূপে আমর] বুঝিতে পারি ষে প্রকৃতির ৫োন উপাদান নষ্ট হর ন1। 

একস্থান হইতে অপরস্থানে বিভিন্ন মুত্তিতে অবস্থান করে মাত্র ।' যেরূপ 

স্থল ক্ষিতি, অপ্, তেজাদি তত্বের পরিণাম হয়, সেইরূপ সুক্স ইন্দিয়, 

মন ও বৃদ্ধ্যাদিরও পরিণাম হয়। এই প্রকারে দেবশরীর, দেব- 
শরীরের উপযুক্ত স্থল ও সুস্্ম উপাদান পার। মনুষ্যশরীর তছুপযুক্ত 
উপাদান পায়; পক্ষী, মত্ত প্রভৃতির শরীর তাহাদের উপযোগী উপাদান 
প্রাপ্ত হর। মনুষ্যশরীরে-__মনুয্যের স্তায় ইন্ছিয়াদি, দেবশরীরে-__ 
দেবতার স্তায় ইন্দ্রিয়াদি, পঙ্গীশরীরে_ পক্ষীর নার ইন্দ্িয়াদি হর" 
প্রকৃতিই এই সব উপাদান দান করে। প্রকৃতি তাহাদের দেহের 

জন্ত' সেইরূপ মাংস, অস্থি, বাগ্যন্ত্র, শ্রোত্রেন্দিয। মন ও বুদ্ধ্যাদি 
ঘোগাইয়া থাকে । প্রক্কৃতিই এইসকল উপাদান পূরণ করিয়া গ্রাকে । 
মমে কর, তুমি মানুষজ্ন্ম ধারণ করিয়া! গাধার স্তার় কাঁধ্য করিলেণ, 

পরজন্মে ভুমি গাঁধার মাংস, অস্থি ও ইন্ডিন্বাদি প্রাপ্ত হইবে। প্রকৃতি, 
তোমাকে এই সব উপাদান যোগাইয়। দিবে] আমরা সচরাঁচর- 
দৃতার পর এই সকল উপাদান পাইয়া! থাকি; উৎকট পুণ্য বা 
পাপের ফলে--ইহুজদ্ষেই এইবপ শররীক্িক রূপান্তর হয়) যেমন 

রাগ নন্দী উৎকট তপন্রপত্রভাবে ইহজন্মেই_ দেবশরীর _ প্রাপ্ত 
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হইয়াছিলেন এবং রাজ! নহুষ উৎকট পাপের ফন্বে সর্পশূরীর ধারণ 
করিয়াছিলেন। এইকূপ উৎকট পুণ্য ও পাপের ফলে ইহুজন্মেই 

তীহাপুদগের শরীর ও ইন্জরিয়াদির ঘোর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। এইরূপ 
ঘোর পরিবর্তন দেখিতে না পাইলেও, পুণ্য ও পাপের ফলে যে 
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হয়, তাহা? আমরা লক্ষ্য করিতে পারি । 

এইজন্য খোর পাপিষ্ঠও যদি পুণ্যকাধ্য করিতে থাকে, তাহাহইলে, 

তাহার মুখাদির রূপ,,লাবণা ও গঠনাছির পরিবর্তন দেখিতে পীই। 
সেই মুখ যেন কর্কশ ও কঠোর ভাব পরিত্যাগ করিয়া_সৌম্য ও সুন্দর 
মুন্তি ধারণ করে । আবার ষাহীরা নিরন্তর পাপ কাধ্য করে, তাহাদের 

মুখশ্রী কঠোর, কর্কশ ও বিশ্রী। হইয়)] যায়| সুতরাং বুঝিতে পারি যে, 
যে যেরূপ কার্য করিবে, প্রকৃতি তানাকে সেইরূপ শরীর ও ইন্জ্রিয 
দান *করিবে। এইরূপে প্রকৃতির আপুরণ হইতেই জীত্যান্তরপরিণাম 
হয়”! 

নিমিভ্তম প্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেবস্ত ততঃ 

ক্ষেভ্রিকবত ॥ ৩ ॥ 

ধন্্ীধশ্মীদি নিমিত্ত সকল অপ্রয়োজক অর্থাৎ ধন্মন বা অধর্ প্রভৃতিফে 

প্রবর্তন করে না, কেবল বরণভেদ করে মাত্র অর্থাৎ ধশ্মশ অধর্দের্ 

আররণকে নষ্ট “করে; কিন্া অধন্ম ধন্মের আবরণকে নষ্ট করে।' 

যেমন ক্ষেত্রম্বামী নিম্মক্ষেত্রে জল আনয়নের প্রতিবন্ধক উচ্চক্ষেত্রের 

বাধ কাটিয়! দেয়। 

রুষকেরা নিয়ক্কেত্রে জল লইয়! যাইতে হইলে, জলপুর্ণ উচ্চক্ষেত্রের 
বাধ কাটিয়া দেয়। বাঁধ কাটিন্। দিলে, জল আপনিই সবেগে নিন্নক্ষেত্রে 

প্রবাহিত্ত হয় ও তাহুণকে প্লীবিত করে। কৃষক জলগমঞ্জের প্রতিবন্ধক. 
২৬ 
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বাঁধ কাটির! দেয় মাত্র। জল আপনা হইতেই যায়। কৃষক জলকে 
লইর1 যায় না। সেই নিয়ক্ষেত্রে যে সকল গাছ আছে, সেইসকল 
গাছের মূলে জল আপনিই প্রবেশ করে। কৃষককে .আর প্রত্যেক 
গাছের মূলে জল যোঁগাইতে হম না। তবে সেই সকল গাছের মূলে 

যদি কোন আগাছা, তৃণ, কণ্টকলতাদি থাকে, তবে কৃষক কেবলমাত্র 
সেই তৃণ ও কণ্টকলতাঁদি তুলিয়া ফেলে, তাহাহইলে, তাহার অঙি প্রেত 

গাছের মূলে যথাপরিমাণ জল প্রবেশ করে এ্রবং তাহার অভিপ্রেত 

গাছটা এ সমুদয় জল শোঁবণ করি বৃদ্ধিপ্রাণ্ড হুইয়! ফলপ্রদান' করে, 

কিন্তু যদি তৃথ ও কণ্টকলতাদি তুলিয়া “না ফেলা হয়, তাহাহুইলে, 

প্র জলের দ্বারা তৃণ ও কণ্টকণদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইরা, তাহার অভিপ্রেত 

আবশ্তকীয় গাছটাকে নষ্ট করিরাঁ ফেলে এখং কৃষকও তাহা হইতে 
কোন ফল গ্রাঁপ্ত হর না। এইকাঁরণে কৃবককে কেবলমাত্র আগাছা গুলি 
তুলিয়া! ফেলিতে হর ও তৎপরে জলগমনের প্রতিবন্ধকস্থরূপ বীধ কাঁটর 
দিলে, জল আপনি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রতি বৃক্ষের মূলে প্রবেশ 
করে ও তাহাদের পুষ্টিব্ধন করে। 

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বে, প্রক্কতিই আমাদের দেহের ও ইন্দ্রিরাছির 
উপাদানসমূহ আমাদের যোগ্যতান্যারী আমাদিগকে দান করে। 

ধর্মপালন করিলে আমর উন্নতদেন প্রাপ্ত হই এবং অধন্্কাধ্য 

করিলে নীচদেহ প্রা্ত হই। তাহাহইলে, ধর্স্ বা অধর্মই কফি. এইরূপ 
দেহপ্রান্তির কারণ? না, তাহা নহে। ধর্ম বাঁ অধর্প এইপ্রকার 
দেহপ্রাথথির কারণ নহে । তবে কি ককিযঘ্াঁ-এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ 
বা নীচ দেহপ্রান্তি হয়? বেমন কৃষক জলগমনের প্রতিবন্ধকন্বরূপ. 
বাঁধ কাটিয়া দেয়, তেমনই: ধর্ম অধর্শরূপ আবরণ নষ্টুকরে। অধশ্থরূপ 

আবরণ নষ্ট হইলে, তখন প্রন্কতির বিভিন্ন উপাদান ক্ষেত্রের জলের, 
লা, আপনা-্জীপনিই লেই, উচ্চ জীবের: আঁবস্তকমত সফল উপাদা. 
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যৌগাইয়া থাকে এবং সেই জীব উন্নত দেহ ও ইন্দরিরাদি প্রাপ্ত হয়। 
সেইরূপ অধর, ধর্মরূপ আবরণকে নষ্ট করিলে, জীব উচ্চীবস্থা হারাইয়া 
পশ্টটর দেহ ও ইন্দ্িয়াদি পাইয়া থাকে | সুতরাং আমরা যতই ধর্মকার্য্য 
করিব, ততই আমাদের অধর্মরূপ বাধ নষ্ট হইবে এবং প্রকৃতির নিকট 
'হুইতে আমরা উন্নত দেহ ও ইন্দ্িক্াদির উপকরণ প্রাপ্ত হইব | 
' জীক্ষে প্রকার দেহ পাইয়। থাকে, সেই প্রকার দেহের উপযোগী 
ইন্্রিয়াদিও প্রাপ্ত হন, সেই ইন্দ্রিয়াদির শক্তিও তদন্তরূপ হয় এবং 
তদন্থুষারী ভোগ ও আধুঃ প্রীপ্ত হয়। প্রকৃতির মধো কতরকম শরীর 
ও ইন্দ্রিয়াদি আছে তাহার স্থিরতা নাই। যেমন কুস্তকাঁর একতাল 
মাটা হইতে তাহার ইচ্ছামত হাড়ী, সরা বা কলসী প্রন্ততি নানীপ্রকার 
দ্রব্য প্রস্তুত করিতে *পারে, তেমনি প্ররৃতি হইতে যে কোনপ্রকার 

আঁকারাদি প্রকাশ পাইতে পারে। 

নিন্মীণচিতান্যন্মিতামাত্রাৎ ॥ ৪ ॥ 

অশ্মিতামীত্র হইতে বহুচিত্ত নির্মিত হয়। 
সময়ে সমরে যোগী লোৌকহিতকর কারের জন্য ব্হচিন্ত নিন্মীণ 

করেন। সিদ্ধ যোগীর সমস্ত সংস্কীরবীজ দগ্ধ হইর। গিরাছে এজন্য 

তাহার নিজের জন্য কোন কার্য বাকী থাকে না, কেবল জনহিতের 

“জন্য তিনি নির্শণচিত্ত হন এবং ইচ্ছান্ুসারে যতদিন আবশ্তক এই 
জগতে বাস করিয়া, ইচ্ছণন্ুসারে দেহত্যণগ করেন। যোগী প্লানীপ্রকীর 
চিন্ত নিন্মীণ করিয়া নানাপ্রকার দেহ স্থষ্টি করেন এবং যুগপৎ 

'সমুদ্য় দেহে বর্তনীন থাকিয়া এঁ অসংখ্য প্রকারের লোকছিতকর কাধ্য 
শেষ করেন। যোগীর এইপ্রকার পৃথক্ পৃথক চিন্ত ও দেহ নির্মাণ 
করিবার শক্তি আছে। পৃথক্ পৃথক দেহে পৃথক পুথক্ চিন্ত থাক 
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এবং “তাহাদের কাধ্যও পৃথক্ পৃথক্ হয়। অন্মিতামাত্র হইতে এই: 
চিন্ত নির্দিত হয়। অশ্মিতা এক, কিন্তু চিত্ত বু। যেমন অশ্মিত হইতে. 

ভিন্ন ভিন্ন তন্মীত্রের স্থ্টি হয়, তেমনই অস্মিতা হইতে ভিন্ন ভিন্ন মিত্তও- 

স্য্ট হর | 

প্রবৃতিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥ ৫ ॥ 

যোগীর একটা সর্ব প্রধান চিন্ত অন্তান্ত বছ নিম্দ্ীণচিন্তের প্রবৃত্তিভেদে' 

প্রয়োজক হয়। ” 

পূর্বে বলা হইয়াছে, যোগী অনেক চিত্ত নির্মাণ করেন, "অনেক 

চিন্ত হইলে, অনেক শরীরও হইবে এবং নীনারূপ প্রীবৃন্তিও হইবে। 
সকল শরীরে সকল চিত্তের একরপ প্রবৃত্তি হইবে না। এরূপ হুইলে, 
ষোগী সেই সকল চিন্ত লইরা কাজ করিবেন কি করিয়া? খবি 
বলিতেছেন যে, এই বন্ৃচিন্তের নিয়ামকস্বরূপ যোগী একটী প্রধান 

চিন্ত নির্শীণ করেন । সেই প্রপান চিত্তদ্বার1 অন্তান্ত বু চিন্ত নিয়মিত হর । 

যেমন একই মন, চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকাঁর কাধ্যকে নিরমিত করে, 

তেমনি একটা প্রধ/ঃন চিত্ত অন্ত সকল অধীনস্থ চিত্তের চালক হর। 

এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে প্রবৃত্ধিভেদ থাকিলেও অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি 

থাঁকিলেও, তাহাদের কার্যের কোন বিশৃঙ্খল! হয় না। 

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥ 

“ পাচপ্রকীর সিদ্ধচিত্তের মধ্যে ধ্যানজ চিত্ত অনুশুর ॥ , 
জন্ম, ওষধি, মন্ত্র তপঃ ও সমাধি এই পীঁচটা উপায় হইতে. 

পুঁচপ্রকার যিদ্ধি হয়--ইহাদের মধ্যে সমাধিজাত সিদ্ধিই সর্কোতরষ্ট, , 

8, 
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কারণ ভাহাতে ক্লেশবীজ ধ্বংস হইয়া যায় ও কর্্ববাসনার লয় হয়; 
ুতরাং সেইরূপ চিন্ত কর্ীশয়শূন্ত অথাৎ অনাশয়। এরূপ চিত্তে, 
*রা্গ বা দ্বেষ, পুণ্য বাঁ পাপ কিছুই নাই-_এইজগ্ত ইহা অনাশয়। অন্য 
'ন্টারিপ্রন্তার সিদ্ধচিন্ত এরূপ নহে, তাহাদের কর্ম্াশয় থাকে সুতরাং 
তানার। আশয়যুক্ত | 

'কন্মাশুব্ল। ক্চং যোগিনস্ত্িবিধমিতরেষাম্ ॥ ৭॥ 

যোগীদের কম্ম অশ্ুর্ারুষ্ণ অপরের অবশিষ্ট ত্রিবিধ। 

কম্ম চারিপ্রকার! (১) কৃ, (২) শুরু, (৩) কুষ্ণশুরু, ও (৪) 

অশ্তক্লাকৃষ্ণ। 

* (১) কৃষ্চকর্্ম। যাহারা দিবারাত্র পাপকাধ্য করে; লোকের 

উপর অত্যাচার করে ও প্রাণিভিংসা, চুরি, মিপ্যাকথন ও মছ্পানাদি 

অধশ্মকার্ধ্য করে, তাহাদের কাধ্য কৃষ্ণ | 

এ (৯) শুর্লুকর্ম। যাহাদের কর্মে একটুও পাঁপ থাকে না। 

কেবলমাত্র পুণ্য থাকে। চান্দ্ায়ণাদি ব্রত, তপন ওস্কীরজপ ও 

ধ্যানাদি দ্বারা গুরুকম্মের উৎপত্তি হর । 

(৩) কৃষ্ণশ্ুরুকর্্ম। যাহারা পাপ ও পুণ্য উভয়েরই অনুষ্ঠান করে। 
যেমন যজ্ঞকাঁলে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকা প্রভৃতির হিংসার! কুষ্ণকর্ 

ও ভতসঙ্গে কাঙ্গীলীভোজনাদিদ্বার! শুক্লুকশ্ধেরও অনুষ্ঠান হয় এইজন্য 

£ইহখদের কৃষ্ণশুরু কর্ম বলে। 

| *(৪) অশুর্াকৃষ্ণ- অণ্ুরু+ অক্ষ । ইন্ছাাতে পুণ্যও নাই আন 

পাঁপও নাই। কর্মফলাক।জ্ষ। করিয়! কর্ম করিলে, তাহাতে পুণ্য বা 

পাপ সঞ্চিত হয় এবং তদনুযায়ী জুখছুঃ খতোগ হয়; কিন্ত আসক্তি ও 

*ফলাকাক্ষ। ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলে, পাপপুণ্যের ভাগী হইতে হয় ন! 
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এবং ফলভোগও করিতে হয় না; সুতরাং ফলভোগের জন্য দেহধারণও- 
করিতে হর না; সুতরাং আর জন্সও হয় না। ষোগীদের কর্ম 

এইরূপে অখক্লারুষ্ণ এবং অন্যের অপর তিনপ্রকার। 

ততস্তদিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তিবাঁসনাঁনাষ্ ॥ ৮ ॥ 

সেই তিনপ্রকার কর্ম হইতে সেই কর্ম্মবিপাকের অর্থাৎ জাতি, 
আরুঃ ও ভোগের অনুরূপ বাঁদনাদিগের অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশ 

হয়। 
পাঁপকর্্শ হইতে পাপকর্ধ্মবিপাঁকের বাঁসনা হয় এবং সেইরূপ 

পশুদেহপ্রান্তি ঘটে | পুণ্যকন্ম হইতে পুণ্যকর্মবিপাঁকের কামন1' হয় 
ও ফে্ইন্ধপ দেবদেহপ্রাপ্তি ঘটে। মিশ্রিত কর্ম হইতে মিশ্রিত কর্ম 
বিপাকের বাসনা হর ও সেইরূপ মনুষ্যাদেহপ্রান্তি ঘটে। যে ধেরূপ 
কর্ম করে তান'র কর্্মবিপাকের বাঁসনাও তদ্রুপ হর। কর্্মবিপাক 

কাহাকে বলে? জার্তি, আরুঃ ও ভোগর্কে কর্মবিপাঁক বলে। যাহার, 
শুকরজন্ম হইয়াছে-_সে পূর্বে শুকরের ন্যার কর্ম করিরাছিল এবং 

এইঞজন্য সে শুকরজন্ম প্রাপ্ত হইবার বাসন1ও করিয়াছিল। বে যেরূপ 
কর্ম করিবে, তাহার সেরূপ জাতি, আরুঃ ও ভোগের বাসনাও হইবে: 
এবং সে সেইরূপ দেহ লইয়৷ জন্মগ্রহণ করিবে । | 

কন্ম হইতে সংস্কারের সঞ্চয় হর। সৎকর্ম হইতে সৎসংস্কার আর 

অপতকর্ম হইতে অসতসংস্কার হয়| যে কর্ম হইতে দেবশরীর উৎপন্ন 

হইবে, সে কর্মশ হইতে নারক, পশ্ত, পক্ষী ব৷ মনুষ্াজন্মের উৎপত্তি: 
হয় নাঁ। সেইরূপ যে কর্পু হইতে নারকষোনি প্রাপ্ত হইবে, তাহা 
হইতে দেবাদিজন্প্রান্তি ঘটে না। কায়িক, বাচিক বা মানসিক গ্রই 
তিনপ্রকার কম্দ হইতে মানুষের ধর্খথ বাঁ অধ্খ্সঞ্চয় হয়। ফলকামনা। 



কৈবল্য পাদঃ--৯ম ুত্র। ৩১১ 

করিয়া কোক্স কাঁধ্য করিলে এই ধর্মীধন্শ্রপ সংগ্কার সঞ্চিত হয়। 
আমাদের চিত্তে কোটী, কোটী সংস্কার আছে। সেই কোটী কোটা, 

স্সংস্কীরের মধ্যে সৃত্যুর' সময় কতকগুলি সংস্কার. প্রবল হয় এবং সেই 
'প্রাবল সঃস্কারগুলি লইয়া জীব জন্মগ্রহণ করে| সংস্কারের ধর্মীধঙ্ত্বানুযারী 
তাহারা জাতি, আবুঃ ও ভোগ' প্রাপ্ত হয় এবং জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ ও 
তঃখ ভোগ করে। আত্মজ্ঞানদ্বার! মুক্তিলাভ না হওয়া পর্য্স্ত 
তাহাদের এইরূপ 'জননমরণরেশ পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে হয়| 
জীব "জন্মগ্রহণ করিয় পুরবসংস্কারান্ু্যারী কর্ম ও ভোগেলিপ্ত হয়। 
বেরূপ জন্ম হয়) ত তদপযোনী সংস্কারসকলও প্রকাশ পার। কুকুরজন্ে 
ককুরের সংস্কার, বিড়াল জন্মে বিড়ালের সংস্কার, পক্ষীর জন্মে পক্গীর 

স্প্রর ইত্যাদি। পক্ষীকে কেহ উড়িতে শিক্ষা দেয় না__সে আপনি 
সংস্কারানুষারী তাহা! করে" মুরগীর ছানাকে কেহ খুঁটিরা খাইতে 
শিক্ষা দেয় না__সে পূর্ব সংস্কারানুযায়ী তাহা! করিতে পারে। চিত্ত- 
মধ্যে সকল. জাতিরই উপযোগী সংস্কার বর্তমান আছে। নৃতন দেহ 
পারণ করিলেই তাহাদের সেই সেই দেহের উপযোগী সংস্কার প্রবুদ্ধ 
য় এবং তাহারা! পূর্ব পূর্ধ্ব দেহ বিস্বত হয়। মানুষ মনে করে-_ 
“আমি প্রত্যেক জন্মেই মানুষ হুইরা জন্মিয়াছি।” পক্ষী মনে করে 
“আমি প্রত্যেক জম্মেই পক্ষী হইয়াছি |” £ 

_ জাতিদেশকালব্যবহিতানামপণানস্তরয্যং 
স্কৃতিসংক্কারয়োরেকরূপত্থাৎ ॥ ৯ ॥ 

জাতি, দেশ ও কালের দ্বার! ব্যবহিত হইলেও স্থতি ও সংস্কারের 
একরপস্ব হেতু বাঁসনাসকল অব্যবহিতের স্তার অর্থাৎ অত্যন্ত সমীপবস্তীর 
সায় উদ্দিত হয় । 
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কোন একটাঁ লোক দশ হাজার বসর পূর্বে ইউরোপের রোম 
নগরীতে কুক্ুরজন্স গ্রহণ করিরাছিল। এই কুক্ুরজন্মের পর শৃগাল, 
গোঁ, মহিষ, বিড়াল, পক্ষী গ্রভৃতি এক হাক্জার জাতি হইয়া জন্মগ্রহণ 
করিয়ী তদনুরূপ আবরুঃ ও ভোগাদি প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্ত এজন্মে মানুষ 

হইলে কি হইবে? তাহার আচার ব্যবহার ও সমুদয় কার্য্যগ্রণালী 
যদি কুন্ধুরের হ্যায় হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে তাহণর কুকুরসংঙ্গগর 

জাগরিত হুইয়াছে। কুক্কুরজন্মে যে সকল বাসনা ছিল, সেইসকল 

বাসনা জাগরিত হইয়াছে । কুক্ুরসংস্কারের বাদনা জাগিয়াছে। 

মানুষ হইয়াছে বটে, মানুষের শ্তায় হাত পা পাইয়াছে, মানুষের 

সায় মুখ, চক্ষু পাইক্াছে, মানুষের স্যার আহার বিহার করে, 

মানুষের স্তায় কথা কহে, কিন্তু তাহার স্বভাব কুকুরের স্তায়। খন 

বুঝিতে হইবে যে, তাহার চিত্তে সেই কুকুরের স্ংস্কীরগুলি পুষ্টিলাভ 
করিয়াছে এবং পরজন্মে তাহাকে কুকুর হইতে হইবে। পরজন্মে সে 

কুকুরের দেহ পাইবে ও ঠিক কুকুরের স্তার আচরণ করিধে। দশ 
হাঙ্গার বৎসর পূর্বে তাহার বে কুকুরের সংস্কার ছিল, এই দীর্ঘকাল 
ব্যবধান থাঁকিলেও। হেতু পাইবামাত্র সেই সংস্কার ও বাসন! উদিত 
হইয়াছে । যদিও কুক্কুরজস্মের পর তাঁার শৃগাল প্রভৃতি সহম্্র জাতীয় জন্ম 
হইয়াছে, তথাপি এই সহস্র জ্জীতি ব্যবধান থাকিলেও, তাহার কুন্ুরাদেহ- 

প্রাপ্তিবিষয়ে কোন বাধা হইবে না। যদিও পুর্বে সে রোমনামক 
বহদূরদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং আগামী জন্মে হুয়ত এই 

ভারতবর্ষেই কুকুর হইয়া! জন্মগ্রহণ করিবে, তাহীহইলেও, এইরূপ 
দ্লেশের দূরত্ব থাকিলেও তাহার কুকুরজন্মের বাধা হইবে ন1। "এই 
জন্ত জাতি, দেশ ও কালের বিভিন্নত। ও দুরত্বের ব্যবধান থাকিলেও, 
বাসনা ও সংস্কারান্্যার়ী জন্ম হইবার কোন বাধা হয় নাঁ। কেননা, 
সকার ও বাসন] একই প্রকার। সংক্কার হইতে বাসনার জন্স হয়, “ 



কৈবল্য পাদঃ-_-৯ম সুত্র | , ৩5৩ 

আবার বাসন! হইন্তে সংস্কারের জন্ম হয়। সংস্কার হইতে স্থৃতি উৎপন্ন 
হয় সেই স্তিই বাসন! 
* সংস্কার হইতে শ্বতির উংপন্ভি হয়। আচ্ছা--এই দশ হাজার 
“বৎসর ঠীরে, তাহার কুক্ুরস্থতি জাগিল কেন? দেবশ্বতিও ত জাগিতে 

প্রারিত ?, কারণ পাইলেই পূর্বস্বতি জাগরিত হয়। বিনা কারণে 

পুর্বস্থতি জাগরিত হয় না । এখানে যদিও মানুষ হুইয়! জন্িয়ছে, তথাপি 
সে ম্নুষ-কুন্কু'রের সঙ্গেই অধিক সময় অবস্থান করিত সে মানুষ- 
কুকুরের সঙ্গে থাঁকিতে ভালবাসিত। তাহার সঙ্গী মণনুষ-কুন্ধুরের 
আচরণ সে অভ্যাস করিয়াছিল। সমুদয় জীবন সে মানুষকুক্করের 
সঙ্গেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, এই কারণে তাহার মধ্যে আজ কুকুরের 
সংহ্চার জাগরিত হইরীছে। যদি মে মানুষ-মান্তষের সঙ্গ করিত, 

স্বীহাহইলে, তাহার মানুষের সংস্কার জাগিত | যদি সে মানুষ-দেবতার 

সঙ্গ করিত, তাহণহইলে, তাহার দেবতার সংস্কার জাগিত। 
সংস্কার হইতেই আমাদের বাঁসনীর উদ্রেক হম্ব এবং সেই 

বাসনান্থ্যায়ী আমরা কাধ্য করি। অনেক পণ্যের ফলে আমর! 

মানবদেহ পাইয়াছি। মানবদেহ পাইরা যদি পল্টর বৃত্তি অবলম্বন 
করি, ভীহাহইলে, পরজন্মে পণ্ড হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, অন্তএব 

আমাদের সাবধান হইয়া কার্ধ্য করা উচিত। আমর যেরূপ 'সঙ্গ 
করিব, আমাদের সেইরূপ আচরণ অভ্যস্ত হইবে ও পরজন্মে আমরা 
সেইরূপ দেহ প্রাপ্ত হইব। কুকুরের ন্যায় আচরণ করিলে কুন্কুরদেহ 

পাইব। শৃগালের ন্যায় আচরণ করিলে শৃগালদেহ পাইবা শুকরের 
ন্যায় আচরণ করিলে শৃকরদেহ পাইব। মানুষের ন্যায় আচরণ 

করিলে মানুষরদেহ পাঁইব। দেবতার ন্যায় আচরণ করিলে দেবদেন 
পাইৰ। আর ঘদি ফলকামন! ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে কাঁধ্য করি, 
জনবামৃভ্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইব। অনাদি অনস্তকীল হুইভে 



৩১৪ , মেয়েদের পাতঞ্জল। 

আমরা এই জক্মূহ্য প্রবাঁনে পতিত হইব কত কোটা কোটা যোনিভে, 
ভ্রমণ করিতেছি । এই কোটী কোটী যোনির সংস্কার আমার্দের চিত্তে 
গ্রথত হুইয়া আছে। যখন যেটার হেতু উপস্থিত হইবে, ৩খন, 

ঘেইটাই উন্ধদ্ধ হইবে, তাহা? সহত্র সহজ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ,জাতির 

ব্যবধানেই থাক বা দেশ বা কালের ব্যবধানেই থাক, কিছুতেই 
আটকাইবে না। হেতু পাইলেই তৎক্ষণাৎ মুক্কর্তমাত্রে সেই দূরবর্তী 
সংস্কার জাগিয়া উঠিবে ও তদন্রৰূপ দেহধারণের ক।রণ হইবে | 

তাসামনাদিত্বং চাঁশিষে! নিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥ 

আশীর নিতাত্বনেতু তান্কাদের অর্থাং বাসনা সকলের অনীদিত্ব 

সিদ্ধ হুয়। 

আশী কাহাকে বলে ? আত্মীর আণীর্বাদকে আশা বলে। আত্ম- 

বিষয়ের জাশীর্বাদ--যেন আমার অভাব না হয়, যেন আমি চিরকালই 

থাকি, যেন আমর ভ্রঃখ না হয় এইরূপ বাসনা নিত্য । ইহা 

সর্বকালে, সর্বপ্রাণীতে বিগ্চমান; সুতরাং এই বাসনার উৎপন্ভি 
কেন সময় হইতে হইরখছে, তাহা! কেন বলিতে পারে না। এইজন্য 
'আশীও যন্রপ নিত্য, বাসনাও তদ্রপ অনাদ। আণা নিত্য বলির! 
ইহ] আঅতীতকালেও ছিল; সুতরাং অতীতকালের জন্মও আমাদের, 

স্বীকার করিতে হয়! এইরূপে অনাদি জন্মপরম্পর। স্বীকার করিতে, 

হয়। | 



কৈবল্য পাদঃ_-১১শ সুত্র । , ৩৯৮৫ 

হেতুফলী শ্রর়ালন্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে 
"তদভাবঃ ॥ ১১ ॥ 

» হেতু ( অবিষ্ভা ), ফল (জাতি, আবুঃ ও ভোগ ), আশ্রয় (চিত্ত) 

এবং আলম্বন (শব্দ ও স্পর্শীদি বিষয় )-এই সকলের দ্বারা সংগৃহীত 
হইলে-.বীসনার উদয় 'হয় এবং ইহাদের অভাবে বাসনার লর হয়| 

অনস্তকাল হইতে অনন্ত প্রকারের সংস্কার আমাদের চিত্তে সঞ্চিত 

হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে ও পরেও হুইবে। যখন আমাদের: 
এরূপ অবস্থা, তখন, মুক্তি অসম্তব। কোনরূপ বিষর উপস্থিত 

হঈলেই, পূর্বসংস্কারান্নযারী আমরা তাহাতে হয় অন্নরাগ, না হয় দে 
কর্মরর, থাঁকি এবং এইরূপে রাগ ও দ্বেষ করিয়া! পুনরায় রাগ ও 

সংক্কীর চিত্তে সঞ্চিত করি । নুতরাং আমাদের মনে স্বভাঁবতঃই এ 
সন্দেহ উঠিয়া থাকে বে, সংসারক্লেশ নিবারণ অসম্ভব । এইজন্য খষি' 

বলিতেছেন”__“হেতু, ফল, আশ্রর ও আলম্বন এই চারিটার অভাব 

হুইলে বাসনা বিনষ্ট হয় এবং সংসারক্লেশও নিবারিত হয়। 

কাঁধ্য যতই প্রবল হউক না কেন, তাহার কারণকে বিনষ্ট করিতে, 
পারিলে,কার্ধা আপনিই লৌপ পার । ষখন শরীর ধারণ করিতে হইয়াছে, 
তখন কার্ধ্য হুইবেই, রাগ ও দ্বেষ মনে উঠিবেই, সেই রাগ ও দ্বেষের 

শ্বশবর্তী হইলে, পুনরায় সংস্কারের স্থপ্টি হইবে আর সেই রাগ'ও. 

দ্বেষের ঘশবন্তী না হইলে, আর সংস্কারও পড়িবে না। 'পুর্বসংস্কা 
ভেখগ প্রদান করিয়া আপনিই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। প্রার্ধ 
কর্ধের ফলে সম্মুখে সন্দেশ আসিয়া উপস্থিত হইল, অ+সক্তির সহিত, 

সেই সন্দেশ ভোগ করিলে পুনরায় সংস্কার পড়িবে, আর উদ্দীসীনভাকে 

ভোগ করিলে আর সংস্কার সঞ্চিত হইবে না। এই সন্দেশ আপিরাঁছে» 



“৩৬, মেয়েদের পাতঞ্জল। 

ইহ! খুব ভাল "সন্দেশ, ইহা খাইতে বেশ মিষ্ট লাগে, ভবিষ্যতে 

আরও খাইতে হইবে--এই সকল বাসনাকে আসক্তি বলে। এই 
আসক্তির ত্যাগ হইলেই, এই বাসনার ত্যাগ হয়। আবার উদঁসীন' 
ভাবেও ভোগ করা যায়। যখন সন্দেশ আসিয়াছে, তখন ইহা! খাইতে 
হইবে ; তবে যতটুকু খাঁওয়! আবশ্তক, ততটুকু খাইবে । সন্দেশের আস্মন 
বাঁ গন্ধ অনুভব করিতে করিতে ইন্দ্রিয়তৃপ্রিসহকাঁরে খাইবে না। 

খাইতে হয়, তাই খাইতেছ-__কারণ কিছু না 'খাইলে শরীর রক্ষা হর 
-না। শরীর রক্ষার জন্ত বা ক্ষবানিবুত্তির জন্ত খাইতেছ। ভবিষ্যতে 

যদি ইহার পরিবণ্ডে প্রারব্ধবশতঃ শুষ্ক ছোলামাত্র আসে, তাহাও 

এইরূপে খাইবে। সন্দেশ ভীল আর ছোলা খারাপ এরূপ মনে করিবে 

না। মনকে বিকৃত না করির। উভর দ্রব্যই শরীর রক্ষার নিমিত্ত পরিমাঁণ- 
আত খাইবে। সন্দেশের জন্য বিশেষ অগ্রাগ ব। ছোলার প্রতি 

বিছ্বেষভীব পোষণ করিবে না। সন্দেশও যেমন ক্ষুধানিবৃত্তি করে, 
ছোলাও সেইরূপ ক্ষধানিব্ত্তি করে। ক্ষুধানিবৃত্তি করাই আহানের 

উদ্দেশ্ত ; বিলাসভোগ বা হীন্সরতুপ্তি--আহারের লক্ষ্য নহে। না 

খাইলে শরীর থাকিবে না, সাধন হইবে না, তাই খাইতেছ $ বিলাসের 

জন্য খাইবে না। এইপ্রকার তভৌগকে উদাসীনভাবে ভোগ বলে। 
ইহাতে চিত্তের সংস্ক।র ক্ষীণ হয় ও পুনরায় বাসনার উৎপভি হয় না। 

লেকে সচরাচর ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে গিয়া! জিহ্বার, স্বানদরীভিলাষ 

পূর্ণ করে-__নীসিকার গন্ধগ্রহণেচ্ছার তৃত্তিসাধধ করে। এইরপ' 
ইন্দ্রিয়ের আসক্তিসহকাঁরে ভোগ করিলে, সংস্কার অবশ্থস্তাবী এবং 

ংসারগতিরও নিবারণ হইবে না। এইহেতু সুখ বা দুঃখভেগের 

সময় রাগ ও দ্বেষ ত্যাগ করিবে । | 
“সমভাবে জুখছুঃখ করিয়। বহন, 

'£হে অঙ্ুন! যেইজন ব্যথিত না হন। 
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অমরত্ব লাভ তিনি করেন নিশ্চয়, 

ইহলোকে পরলোকে নিত্যানন্দময় ॥” 
রুগন্বেষাদিই আসক্তিবৃদ্ধি করে, আবার অবি্ভাই এই রাগদ্ধেষাঁদির, 

হেতু । এই অবিদ্যার প্রভাবে রাগাদি উৎপন্ন হয় এবং রাগাঁদির, 
ফলে বাঁঈন। ও সংস্কারের উৎপন্তি হয় এবং সেই সংস্কারের ফলম্বরূপ 

দেহধারণ গরিতে হয়। স্থতরাং এই অবিদ্যানূপ হেতু ও তাহার 

ফুল জাতি, আরুঃ ও ভোগ; তাঙ্াছের আশ্রয় চিত্ত এবং তাহাদের. 

অবলম্বন শব্দ, ম্পর্শাদি বিবর়ের অভাব হুইলে--বাঁসনারও অভাব হর. 
এবং তাহার সংস্কার ও চিত্তরুপ আঁশয়েরও অভাব হয় । তখন তাহার. 

ফল জাতি, আঘুঃ ও ভোগ আর হয় না; সুতরাং এইরূপে সংসারের, 
নিবারণ হইয়া মুক্তি হয় 

অতীতানাগতং স্বরূপতোহস্তাধ্বভেদাদ্বন্মীণাম্ ॥ ১২ 1 

অতীত ও অনাগত স্বরূপত;ঃ আছে, ধর্মসকলের অধ্বভেদ অর্থাৎ 
কাঁলভেদ জন্য উক্তব্ধূপ অন্তীত ও অনাগত বলা হয়। 

“সতের অবিদ্যমানতা নাই এবং অসতের বিদ্যমীন্তা নাই ।” 
সং-চিরকালই সৎ, চিরকীলই আছে। যাহা! কোন কালে থাকে 

এবং কৌন কালে থাকে না, তাহা সং হুইতে পারে না। মাটা, 
স$--কেননা খ্রটী চিরকাল. আছে | মাটী হইতে ঘট প্রস্তত হইল) 

মাটার মাটাত্বরূপ ধর্ম পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া ঘটত্বভীব ইইল, তাটু বলিয়া, 
মাটী অসৎ হইল না। পুর্ব মাঁটার মধ্যে মাটী ছিল, এক্ষণে ঘটের মধ্যে 
মাটা রহিল) ুক্তুরাং মাটা পূর্বেও যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ রহিলণ 
মখটীত্বরূপ ধর্মটী অতীত হুইরা বর্তমান ঘটত্ব নামক ধশ্মটা প্রকাশিত হইল। 
আবার ঘট ভাঙ্গিয় চূর্ণ করিলে তখন মাটার চুণত্বরূপ ধর্ম আসিবে। 
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এস্থলে মাঁটার ঘটত্ব ধর্দটা বর্তমান--মাটাত্ব ধর্শাটী জভীত ও চূর্ণ ধর্শটা 
'অনাগতরূপে অবস্থিত | মাটীত্বভীব, ঘটত্বভাব এবং চুর্ণত্রভাব একসঙ্গেই 
প্রকাশ পায় নী। বে ভাব পূর্বে প্রকাশ পাইয়াছিল, যেমন মাটীত্ুভাব, 
তাহা অভীত; যে ভাঁব এক্ষণে প্রকাশ পাইয়াছে, যেমন ঘটত্বভাব, 
তাহা বণ্তমান, এবং যে ভাব পরে প্রকাশ পাইবে, যেমন 'চুর্ণত্বভীব, 
তাহা ভবিষ্যৎ | অতীতে মাটীত্বরূপ ধর্ম লীন ছয় বটে, কিন্তু াহার ধর্মী 

মাটীর লন্ন হয় না এবং ভবিষ্যতে চূর্ণত্বরূপ ধর্ম প্রকাশ পাইলেও মাটীর 

লয় হইবে নী। মাতী চিরকালই মাঁটী। মাঁটার লয় হয় নী) সুতরাং 
মাঁটী সং। একট স্বর্ণের বলয় ভাঙ্গিঘ] কর্ণণভরণ ( মাঁকৃড়ী ) প্রস্তত হইল 
'এবং পরে মীক্ড়ী ভাঙ্গির। কীভরণ (হার ) তৈরারী হইবে। এক্ষণে 
মাকৃড়ী স্বর্ণের বর্ধমান অভিব্যক্তি, বাল] অন্ীত অভিব্যক্তি এবং ছার 

ভবিষ্যৎ অভিব্যক্তি । কিন্তু সুবর্ণ চিরকালই একভাবে সমপ্রকাশ। 
এইজন্য তের বিনাশ নাই । আমাদের দেভের মাংস ও অস্থি, মাটী ভিন্ন 

অন্য কিছু নহে | বে সকল শশ্ত খাইয়া আমাদের দেহের মাংসবৃদ্ধি 
হয়, ত1হণরা মাটী ভিন্ন অন্য কিছু নহে । এই মাংস ও অস্থি এক্ষণে 

মাংস ও অস্থিরূপে বিদ্যমান | মৃত্যুর পর ইহ! মাঁটা হইবে এবং মই 
মাটী হইতে শশ্ত উৎপন্ন হইবে এবং পুনরার তাহা হইতে জীবের মাংস 

ওঅস্থি তৈরারী হইবে_ইহা মাটীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থী। এ সকল 
অবস্থা প্রক্কতপক্ষে মাঁটী ভিন্ন অপর কিছুই নহে। আমাদের শ্রাস্তিদৃষ্টিতে 
এ্রগুলিকে পৃথক্ পুথক্ দ্রব্য বলিয়া বোধ হয়; কিন্ত প্রক্কৃতপান্ষ 

ইহারা সই এক দ্রব্য। ইহারা সবই মাঁটা। এইজন্য মাটা সং। 

মাটার বিনীশ নাই। মাঁটী চিরকাল থাকে। ঘট “অসৎ, চূর্ণ অনত 
ং২ অসৎ শশ্ত অসৎ কারণ ইহারা চিরকাল প্রাকে না। যাহা 

উৎপন্ন হইয়া নষ্ট হয়, তাহ] সৎপদার্ঘ নহে । যে: আলদ্রবা হইতে 
তাছা। উৎপর্ন, হইয়াছে, সেই মুলদ্রব্যই সত্য পদার্থ । ' লেই মূলদ্রধ্যকে , 
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কারণ রলে আর. উৎপন্ন দ্রব্যকে কাধ্য বলে। কারণ হইতে কাঁধ্য 
উৎপন্ন হয়। .মাটী কারণ, আর ঘট কাঁধ্য। রারণ সত্য, কারণ 

.চিরুক্লারী'; কিন্ত কাধ্য ক্ষণস্থায়ী, সেইজন্য কার্য নশ্বর ও মিথ্যা । 
'মিথ্যাবস্ত চিরকাল থাঁকে না, তাহার পাশ হর। যাহার উৎপত্তি ও 
মাশ আছে__তাহা মিথ্যা। শরীর উৎপন্ন ভয় ও নষ্ট হয়) এইজন্য 

শরীর প্রিথ্যা। যাহা মিথ্যা তাঁভাকে সত্য বোধ করা ভ্রান্তি । মিথ্য। 

,শরীরে সভ্যতাঁবোধ ভ্রান্তি । শরীর মিথ্যা, কিন্ত শরীর যাহ! হইতে 
উৎপঞ্ন হুইরাছে, তাহা সত্য। শরীর কীর্ধ-_সেইহেতু বিনম্বর । 
মিণাযাবস্তে সত্যতাবোৌধ *অবিষ্ঠার কার্য | অধিগ্ভার দ্বারা মৌহিত 

হইর1 আমর মিথাঁকে সতাজ্ঞান করিতেছি । বিদ্যাদ্ধার এই মিথাণজ্ঞান 

নিবারিত হইবে, তখন শরীরকে মিথ্যা! বলির? বোধ হইবে । 

"কারণ সভা আর কার্য মিথ্যা | বস্ততঃ এক অথগড অনলীম সত্যই 
সর্বদা বঞ্মান ! সেই সত্যের আাশরে যে সকল কার্য হইতেছে-_ 

আমরা সেই কার্ধা দেখিয়া অতীত ও 'অনাগত বলি। প্রকৃতপক্ষে 

মাটার অতীতহও নাই, অনাগতত্বও নাই । মাটা সর্বদাই বর্তমান । 

লস্ততঃ স্বর্ণের বালা, মাকৃড়ী ও হর দেখিয়া আমরা অতীত, বর্তমান 

ও অনাগত আখ্যা দিয়া থাকি; কিন্তু সুবর্ণ চিরকালই বর্তমান । 

যদি কীলের সন্ত স্বীকার করিতে হর, ভাহীহইলে একমাত্র বর্তমান 

কালই আছে। অতীত বা অনাগত বলিয়া কোন কাল নাই। ক্ষণিক 

ক্রিরার ধারাই”কাল নামে অভিহিত হর | যদি কোন ক্রিরা না থকে, 

তাহাহইলে, কালও নাই। একমাত্র ক্রিয়াই বর্তমান। ক্কাল বলিয়। 

কোন বাস্তব পদার্থ নাই। ক্ষণিক ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া আমরা 

কাঁল আখ্য] দরিয়া থাকি | যে ক্ষণিক ক্রিয়া পুর্ব হইয়া! গিয়াছে, 

তাহাকে উল্লেখ করিয়। আমরা অতীত কাল বলি। যে ক্ষণিক'ক্রিরা 

এক্ষণে হইতেছে, তাহাকে উল্লেখ করিয়। আমরা বর্ধমান কাল বলি 
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এবং “বে ক্ষণিক ক্রিয়া পরে হইবে, তাহাকে উল্লেখ করিয়া! আমরা 
ভবিষ্যৎ কাল বলি। বান্তবিক কাল নাই। ক্রিয়ামাত্রই ছিল, আছে 
ও থাকিবে। দ্রব্যের এইরূপ অধূ্রভেদ ঝ৷ সমুয়ভেদ হইতেই আমরা, 
অতীত ও অনাগত বলিয়া থাকি। বাস্তবিক অতীতদ্রব্য অতীত বাঁ 
নষ্ট হয় নাই, তাহ। স্বরূপতঃ আছে এবং ভবিষ্যতদ্রব্যও বধমানকে 
নষ্ট করিয়া উৎপন্ন হইবে ন। এই হেতু বাস্তবিক অতীত ও অনণগত 

দ্রব্য সর্বদাই বিস্যমান আছে ; আমাদের সঙ্ধীর্ণ দৃষ্টিতে ও মলিন বুদ্ধিতে 
তাহ! দেখিতে ও বুঝিতে পারি না। যোগিগণ নুস্ষৃষ্টিতে এবং নির্ম্মল 

বুদ্ধিতে এই সকল দেখিতে ও বুঝিতে পারেন । | 

কারণ সত্য-_কাঁর্্য মিথ্যা । কার্য লয়প্রাপ্ত হয় কিন্তু একবারে, 

ংস হয় না| কার্ধা কারণরূপ ধারণ করে| “জগতে কোন দ্রব্যের, 

সম্পূর্ণ ধবংল নাই। ঘটরূপ কার্যের লর হইর1 তাহার কারণ মা্টাতে 
পরিণত হয়| যাহা ঘট, তাহাই মাঁটা। যাহা মীটা, তাহাই" ঘট'। 
ঢইই এক। ভেদঢষ্টিতে আমর! ছুই দেখি; বাস্তবিক ছুই নাই-_- 

একই আছে। অভেদদৃষ্টিতে একই দেখা যাঁর। ভেদদৃষ্টিতে ঘট, 

শরাঁব, কলমসী, মাংস, ছেণলা, কড়াই প্রভৃতি দেখি । অভেদদৃষ্টিতে সবই 
মাটী|। ঘটকাধ্য। ঘট তাহার কারণ মাটিতে লয়প্রাপ্ত হয় |, আবার 

স্থল-ক্ষিতি তাহার কারণ সুক্ষ ক্ষিতি বা গন্ধতন্মীত্রে লয় পায়। এইরূপে 
প্রতিলোমক্রমে বিচীর করিলে আমর৷ দেখিতে পাঁই যে, সর্বকারধ্যের 
নূল্শ"এক প্রধান বা প্রক্কৃতি বিগ্ভমীন। এইজন্ত অতীত ও অনাগত. 
বাস্তবিক (ঢলীকিক দৃষ্টিতে বিগ্কমান অছে-সেইকারণে অতীত ও 
অনাগতের অবিষ্ভমানতা নাই। কিন্তু পরমার্থতঃ অতীত ও অনাগত 
নটই, সমন্তই পরম প্রত্যক্ষদর্শী যোগীর নিকট বর্তমান অবস্থার অবভীস- 
স্বরূপে প্রতীয়মান হয়। সেইজন্যই লৌকের অতীত ও ভবিষ্যৎ 
জীবন, যোগীর জ্ঞানচক্ষে বর্তমানবৎ প্রতীত হয়। সময় সময় সাধারণ, 
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লৌকেও তাহীদের ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারে এবং অনেক সময় ন্বপ্রেও 
ভবিষ্যৎ ঘটন। দৃষ্ট হয়; ইহার কীরণ এই যে, সেই সময্ববিশেষের 
'জন্চ তাহাদের চিত্তে সাত্বিকভাঁবের অতিশ্দুরণনিমিত্ত কিঞ্চিৎ ভবিষ্যৎ 
জ্ঞানের অবভাস হয় 

তে ব্যক্তসুন্ষম্। গুণাত্বানঃ ॥ ১৩ ॥ 

'ত্রিকালে স্থিত ধর্ম্গণ ব্যক্ত ও সুক্ষ এবং ত্রিগুণাত্মক | 
মাটী হইতে ঘট হইল ।* ঘট ব্যক্ত অবস্থা এবং মাটা শুক্র অবস্থা ; 

কারণ "হুক এবং কাঁধ্য ব্যক্ত কা প্রকাশিত। যাহা স্কুলভীবে 
প্রকীশিত হইল, তাহা নিশ্চয়ই আগে ছিল। কৌন কিছু নাই অথচ 
কিছু প্রকাশিত হইল, ইহ1 হইতে পারে না। বটবীজের মধ্যে বটবুক্ষ 

ছিল, তাহা না হইলে, বটবীজ রোপণ করিলে বটবৃক্ষ প্রকাশিত হইত 
না। বীজের মধ্যে বটবুক্ষ সুক্ষ অব্যক্তভাঁবে ছিল এবং যখন প্রকাশিত 

হইল তখন স্ুলভাবে আমাদের নরনগোচর হইল । গোলাপগছের 

মধ্যে গোলাপফুল হুক্মভাঁবে থাকে, স্কুল রূপ গ্রহণ করিয়। তাহা আমাদের 

নয়নগোচর হয়। গৌলাপফুলের গোলাপী বর্ণ পুর্বে সুক্ষ রূপতন্মীত্ররূপে 

গাছের মধ্যে ছিল, এক্ষণে স্থল গোলাপীবর্ণরূপে বাহিরে প্রকাশিত 

হইল । * গোলীপকুলের গেলাপী গন্ধ পুর্বে সুল্ম গন্ধতন্নাত্ররূপে গোলাপ 
গুশছের মধ্যে ছিল, এক্ষণে 'স্থুল গোলাপীগন্ধদ্ূপে আমাদিগের নিকট 

প্রকাশিত হইল। লাল, নীল, হরিৎ প্রস্থতি যে সমুদয় র্প আমরা 
বাহিরে দেখিতে পাই, তাহারা স্থল বূপ। তাহার! সুক্স বপতন্মীত্র 
হইতে প্রকাশিত হম্র। .রূপতগ্মাত্রে নানাপ্রকার রূপ নাই, তাহ 
রূপমীত্র। নানাপ্রকীরের গন্ধ, যাহা আমরা বাহিরে পাই, তাহ! 

সুক্ষ গন্ধতম্মীত্র হইতে প্রকাশিত হয়! এই গন্ধতম্না নানাপ্রকার 
২১ 



শুই . ষেয়েদের পাতঞ্জল | 

খাঙ্ধ'ধাকে না, ইহা গন্ধমীত্র । সেইরূপ কূল শব, স্কুল রস ও স্থূল স্পর্শ 

দগহণদিগের স্ব স্ব তন্মীত্র' হইতে প্রকাশিত হয়। তল্সাত্র অবস্থায় 

তাহার! বহু থাকে নাঃ তাহারা তত মাত্র থাকে, সুতরাং যাহ] এক্ষণে 

প্রকাশিত হইয়া! বর্তমানভাবে অবস্থিত আছে, তাহা' পূর্বে অতীতভাবে, 

ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে । বর্তমান প্রকাশিত অবস্থায় তাহারা 
স্কুল এবং অতীত ও অনাগত অবস্থায় তাহার! হুক । বর্তমান স্থুল 

অবস্থায় আমরা তাহাদিগকে দর্শন করি এবং অতীত ও অনাগত ' 

সুক্ অবস্থায় আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। যোগীরা 
সমাধিত্বীর! তাহাদের হুক্গ অবস্থা দেখিতে পাঁন। 

ধর্গী ভিন্ন ধর্ম প্রকাশ পার না । এই ধর্মের অভীত, অনাগত, 
ও বর্তমান তিনটা অবস্থা। এইসকল ধর্দ, সত্ব, রজঃ ও তম্োগুণ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এইজন্ত ইহারা ত্রিগুণীত্বক'। সত্ব, রজঃ 
ও তম বিকারপ্রাপ্ত হইয়া! এইসকল ধর্মের স্থষ্টি করিয়াছে । পঞ্চভঁত 
পঞ্চজ্ানেন্দট্রিয়। পঞ্চকর্দেক্িয় ও মন এই মযৌড়শটী কাধ্যবিকার, 

তাহাদের কারণ পঞ্চতল্সীত্র ও অশ্িতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
লৌকিক দৃষ্টিতে ইহাদের নানাপ্রকার দেখায়, কিন্তু পারমাধিক দৃষ্টিতে 
ইহারা সত্ব, রজঃ ও তম ভিন্ন অপর কিছু নহে। সাধনদ্বারা সমাধি 
হইলে, এই খণ্মসকল দৃষ্টিগোচর হয় এবং পরমার্থ সিদ্ধ হয়। পরমার্থ 
সিদ্ধ হইলে, আমাদের দুঃখের একাস্তনিবৃত্তি হয় । | 

 পরিণামৈকত্বাৎ বস্ততত্ম্ & ১৪ ॥ 

সত্ব, দ্রঃ ও 'তর্সোশুণের এককপ টানি ধস্ততত্বের 

একত্ব হয়? + 
রন্গাপ্তের “ বিষয় তিনগুপের নিশ্রীণে উতৎপর “ইইয়াছে। 
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একটীমাত্র গুণ হইতে কোন বিষয় উৎপন্ন হয় নাই। সকল বিষয়ের 
মধ্যেই ভিনটী গুণ "আছে । যখন তিনটা গুণের দ্বারা বিষয় হইয়াছে, 
'তর্খন পরিণামে একটীমাত্র বস্ত হর কিরপে? যদিও তিনটা গুণ 
পরম্পর মিলিত থাকে, তথাপি তিনটা গুণের পরিমণণ একরূপ সমান 

থীকে ন্ | তিন গুণ নানীপ্রকারে ও নানাপরিমীণে মিশ্রিত হওয়াতে 

নানাপ্রকার বস্তর উদ্ভব হইয়াছে । কোঁথাও বা সববগুণের প্রাবল্য, 

কোথাও বা বরজোনুণের এবং কোথাও বা তমেোগুণের প্রাবল্য 

দেখা যায়। এইরূপে গুণের ন্যুনাধিক্যরূপ বৈষম্যবশতঃ নানাপ্রকারের 
পরিণাম হইয়াছে! এক একটী পরিণামকে এক একটী বস্ত বলা 
যাঁর। মূল ধর্্সী এক-_অব্যক্ত প্রকৃতি । তাহা! হইতে সত্ব, রজঃ ও 
তয়োগুণ প্রকাশ পাঁইয়৷ অনস্তপ্রকার ধর্শের স্থাষ্টি করিয়াছে । গুণ 
তিন হইলেও তাহাদের কারণ এক অব্যক্ত প্রকৃতি! সত্ব, রজঃ ও 

তমোগুণের সাম্যাবস্থাই অব্যক্ত প্রক্কৃতি। এই প্রকৃতির সাম্যাবস্থার 
বা অব্যক্তভাবের ভঙ্গ হইলে অর্ধাৎ তিন গুণের সাম্যাবস্থা ভগ্ন হইয়া 

বৈষম্য বা ক্রিয়া! হইলেই স্থষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। এই তিনটা গুণ 
“কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থীকে না। চিরকাল একত্র অবস্থান করে। 

যখন সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে, তখন কোন স্থষ্টি নাই। যখন একটা 
গুণ প্রবল হইয়া! অপর গুণদ্ব়কে অভিভূত করে, তখন তাহাদের মধ্যে 
বৈষম্য' ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং তখন সৃষ্টি হয্। প্রত্যেক বন্তর 
মধ্যেই এই গুণের ক্রিয়া বর্তমান আছে। গুণের ক্রিয়া নাই অথচ 
বস্তক আছে, ইহা হইতে পারে না। প্রত্যেক বস্তমধ্েই প্রতিক্ষণে 
ুকসুক্রিয়া চলিতেছে । ক্রিয়৷ বন্ধ হইলেই বস্তুর লয় হইবে। ক্্রিয়াই 
বন্তর জীবন। এক্রিয়া ভিন্ন ঘস্ত নাই। বস্তস্থলই হউক আব "ুক্মই 
'হুউক, প্রত্যেক বস্তুপ্ন মধ্যে গুপের কাধ্য বর্তম'ল। গুণের '্ষাধ্য 

'বন্ধ হইলেই সেই বস্তুর শ্নয় হছইবে। অব্যক্ত প্রক্কতির প্রথম ক্রিয়া বা 
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সষ্টি-'মহত্বত্ব | মহত্ত্ব অতিশয় নুক্ম। তৎপরে ক্রমে ক্রমে হুক্সতা. 
কমিয়া আসিয়া সর্বশেষে, স্থল ক্ষিতি ও অপ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে । 
এক একটা গুণের নুনাধিক্যে এক একটা বন্ত স্ষ্ট হইয়াছে। .থেমন, 
সন্বপ্রধান অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেক্্রিয়, রজঃপ্রধীন ' অহঙ্কার, হইতে, 
কর্মেন্দিয় এবং তমঃপ্রধান অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র স্্ট হইয়শছে। 

ক্রমে এই পঞ্চতম্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে । এরই গুণ 

যদিও তিনপ্রকীর, তথাপি ক্রিয়া হইয়া পরিণীমপ্রীপ্ত হইলে, সেই 
পরিণাম একটাই হুয়। সেই এক একটী পরিণীমই এক একটা বস্ত। 
জগতে বতপ্রকার বস্তু আছে--তাহাদের কোনটা সত্বপ্রধান, কোনটা 

প্রধান এবং কোনটা বা তমঃপ্রধান। কাঁচকল! সব্বপ্রধান, লঙ্কণ 

রজঃপ্রধান এবং বানি ও পচা অন্ন তমঃপ্রধান। 

বস্তসাষ্যে চিত্তভেদাভয়োবি্বিভক্ভঃ পন্থা? ॥ ১৫ ॥ 

বস্তসাম্যে অর্থাৎ জ্ঞের বস্তর সাম্যতা বা অভেদত্বজন্ত এবং চিত্ত বা 

জ্ঞানের ভেদ ব' পৃথক্রুজন্য এই জ্ঞান ও জ্ঞের এক নহে-কিন্তু পৃথক্ । 
বস্ত এক, কিন্তু চিভ্ত অনেক। যে চিত্তের যেরূপ স্বভাব, সেই- 

চিন্ত সেই একই বস্তকে সেইবনপ ভাবেই গ্রহণ করিতেছে । একই 

কামিনীকে--কামুকের চিত্ত কামভাবে, সন্তানের চিত্ত মাঁতভাবে, 

সপর্ীর চিত্ত শক্রভীবে এবং ভূত্যের চিত্ত কত্ত্রীভীবে গ্রহণ করিতেছে 
স্থতরাং পিষয় এক হুইলেও চিন্ত ভিন্ন ভিন্ন । সুতরাং জ্ঞান, জ্ঞের বস্ত 

হইতে ভিন্ন পদ্ার্থ। এস্থলে প্রত্যেক চিত্ত তাহাদের প্রকৃতি অন্থুসরে 

পার্থক্যের পরিচয় দিতেক্ছে.। যদি সকলের চিত্ত একে হইত, তাহা; 
হইলে, সকলেই সেই কা'মিল্নীকে একই ভাবে গ্রহণ করিত 
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ন চৈকচিউতন্ত্রং বস্ত তদপ্রম[ণকং.তদা কিং হ্যা ॥ ১৬ ॥ 

, গুস্ত একচিত্তের তন্ত্র নহে অর্থাৎ একজ্ঞানের অধীন নহে । তাহা 
হইলে, মেইটা যখন চিত্তের অপ্রমাণক অর্থাৎ অগোচর হইবে, তখন 

বস্তার দশ! কি হইবে ? 
কেছ" কেহ বলে যে বাস্তবপক্ষে বস্তর বিদ্যমানতা নাই। বস্ত 

* চিত্তের কল্পনামাত্র | *যে চিন্তে যেরূপ কল্পনা উঠিতেছে, সেই চিত্তে 
'সেইবপ প্রত্যয় উঠিতেছে বাঁ বস্তজ্ঞান হইতেছে । তোমার চিতে 
'কুক্করের কর্ন! উঠিয়াছে, তাই তুমি কুকুর দেখিতেছ ; বান্তবপক্ষে কুন্ধুর 

বলির! ৫কান স্বতন্ব পদার্থ নাই । উহা তভোমার চিত্তের কল্পনামাত্র ৷ 

তোমার চিন্তে কুকুরের "কল্পনা না উঠিলে তুমি কুক্কুর দেখিতে পাইতে 

না তাহারা বলে কুকুর নাই__-ইহ] কল্পনামাত্র । খষি বলিতেছেন -- 
মনে কর, একস্থানে একটা নুকুর দীড়াইয়া আছে এবং সেখানে 
২০ জন .লোক বিদ্যমান আছে ও সেই ২* জন লোকই সেই কুকুর 
দেখিতেছে। তাহাদের মধ্যে যদি একজন লোঁক সেই কুকুরকে 

এ! দেখে। তাহাহইলে, অবশিষ্ট ৯৯ জনের দৃষ্টি, হইতেও সেই কুকুর 
চলিয়। যাইবে কি? বদি কুকুররূপ বন্ত্জ্ঞানটী একই চিত্তের অধীন হয়, 
তীহাহইলে, সেই একটা লোকের চিন্ত হুইতে কুক্ধুরজ্ঞানের অপলাপ 
হুইলে কি সেই কু্কুরটীর সম্পূর্ণ অপলাপ হুইবে? কিন্তু তাহা হয় ন। 

ভার দ্বারা প্রমাণ হুইল যে, বস্ত সর্বসাধারণ, আর চিত্ত প্রতি লৌকের 

'মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন । সুতরাং বাহ্বস্ত একচিত্ততন্ত্র নহে অর্থাৎ*এক চিত্তের 

'দ্বার কল্পিত নহে। এইহেতু জ্ঞান ও ভ্রের..উভয়ই সৎ ও ভিন্ন ভিন্ন 
পদার্থ | জরষ্টা ওদৃশ্ত উভয়ই সৎ, তন্মধ্যে দৃপ্ত বিকার্শীল, আর টা 
অবিকারী .দৃষ্তের সহিত ত্রষ্টার, একত্ববোধ হইলেই ভোগ এবং 
পৃথক্/বোঁধ হইলেই মৌক্ষ। 
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_ হছুপরাগীপেক্ষিতাচ্চিতন্ত বস্ত জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥ ১৭ ॥ 
বাহ বস্তু উপরাগের অপেক্ষা! করিয়া, আমাদের জ্ঞাত বা অজ্জত 

হয়, অর্থাৎ বাহ্ বন্্রতে উপরাঁগ হইলে তাহা আমাদের জাত হয় 

এবং উপরাগ না হইলে তাহা! আমাদের অজ্ঞাত থাকে | বিষয়ের, 

জাত ও অঞ্জাতন্বরূপত্ব হেতু চিন্ত পরিণামী । 

বিষয় ও চিত্-কে কাহাকে আকর্ষণ কমর? চিত্ত বিষয়কে 

আকর্ষণ করে অথবা বিষয় চিত্রকে আকর্ষণ করে? শাস্ত্রে বলে, মন 

অপেক্ষা! বিষয় বলীয়ান্। বিষয় মনকে আকর্ষণ করে। চিত্ত ব মন 
থাকে ভিতরে বা আধ্যাত্মিক প্রদেশে, আর বিষয় থাকে বাহিরে । 

তাহাহুইঞ$ল, কিরপে এই সংযোগক্রিরণ হয়? বিষয় ইন্দিয়রূপ প্রণীলী 
বা পথ দিয়! চিত্তে উপস্থিত হয়। রূপ চক্ষুর মধ্য দিয়! চিতে উপস্থিত 
হয়। রস জিন্ব্বার মধ্য দির! চিন্তে উপস্থিত হয়, সেইরূপ শব্দ, গন্ধ 
ও স্পর্শ ষধাক্রমে কর্ণ, নাসিক] ও ত্বকের মধ্য দিয়! চিত্তে উপস্থিত হয় । 

বিষয় চিত্তে উপস্থিত হইলে, চিত্ত সেই বিষয়ের দ্বার উপরঞ্জিত হয় 
চিত্ত যে বিষয়ে উপরঞ্িত হর বাঁচিত্ত যে বিষয়ের সহিত সংযুক্ত ছর, 

আমাদের সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়। সেই বিষয় আমাদের নিকট জ্ঞাত 
হয় প্রেবং অপরাপর বিষর অজ্ঞাত থাকে । চিত্ত বিষয়ের দ্বার উপরঞ্জিত 

না গুইলে, আমরা! সেই বিষয়ের সম্বন্ধে জানলাভ করিতে পারি" না। 
বিষয় চিন্তকে উপনঞ্জিত করিলে, চিত্তের সহিত বিষয়ের যোগ হয় 

তখন পুরুষ" সেই বিষয়ে অভিমান করিয়া সেই বিষয়কে ভোগ করে। 
চিত্ত বিষয়ের সহিত সংযুক্ত ন1 হুইলে, পুরুষের বিষয়ভোগ হয় নন; 
তখন পুরুষের মোক্ষ হয় 1 চিন্ত ও বিষয়ের সংর্ধাগে পুরুষের 

অভিমানকে ' ভোগ, আসক্তি বাসংসার বলে; আর চিত্ত ও বিষয়ের 

অলংযোগে পুরুংঘর অভিমানকে বৈরাগ্য, অনাসক্তি, ব। মুক্তি বলে। 
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বিষর ইন্দ্রিয়প্রশীনীর মধ্য দিয় চিত্তের নিকট উপ্চৃস্থিত হুইলে, পুরুষ 
তাহা ভৌগ করিতেও পারেন, আবার না করিতেও.পারেন। ভোগ 
কর বা না করা পুরুষের ইচ্ছার উপর নিভর করিতেছে-। পুক্রুষের 

ভোগের ইচ্ছা! থাঁকিলে পুক্নুব বিষধর ভৌগ করেন--তখন এ বিষয় 
চিন্তকে' উপরঞ্জিত করিতে সমর্থ হয়, আর পুরুষের ভোগের ইচ্ছা! না 
থাকিলে" অর্থাৎ পুরুষ বৈরাগ্যবান্ হইলে বা ভোগে অনাসক্ত: হইলে, 
* বিষয় চিন্তকে উপরুঞ্জিত করিতে পারে না। ইন্জিয়প্রথালী দিয়া 

চিন্ত্বের মধ্যে বিষয় উপস্থিত. হইলেও যদি পুরুষের ভোগে অনাসক্তি 

হুর, তাহাহইলে, বিষয় চিন্তকে উপরঞ্জিত করিতে পারে না। ষে 

স্টলে পুরুষের ভোগেচ্ছ! বর্তমান আছে. সেই স্থলেই বিষয় চিত্তকে 
উপরঞ্জিত করিতে পারে । সমাধিকালে বা সুযুপ্তিতে শব বা স্পর্শ 

চিন্তে উপস্থিত হইলেও সেই শব্ধ বা স্পর্শ চিত্তকে উপরঞ্জিত করিতে 
পারে' না। চিত্তের এই ভোগেচ্ছা কোথা হইতে উৎপন্ন হয় ?__চিত্তের 
পুব্বসংস্কার হইতে । যাহার সংস্কারে মাংসাহারের আসক্তি আছে, 

মাংস তাহার চিত্তকে উপরঞ্জিত করিতে পারিবে । যাহার মাংসাহারে 

প্রবৃত্তি নাই, মাংস তাহার চিত্তকে উপরঞ্জিত করিতে পারিবে ন1। 
এইজন্য) বিষয় উপস্থিত হইলেও, সকল বিষর সকলের চিত্তকে উপরঞ্জিত 

করিতে পারে না| যাহার" চিত্তে যেরূপ সংস্কার আছে, সেইরূপ 

বিষয়ই ' তাহার চিত্তকে উপরঞ্জিত করিবে । ধাহার চিত্তে কোনরূপ 

“সংস্কার নাই, তীঁহার চিন্তও কোনরূপ বিষয়দ্বারা৷ উপরঞ্জিত হয় না। 
তাহার নিক্ষট জগতের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। তিনিই প্রন্কত *তত্বজ্ঞানী ৷ 
তিনি কুকুরকে আঙ্গাদের ন্ায় কুদ্ধুর বলিয়! দেখেন নী। তিনি-ত্রাঙ্গণ 
ও চণ্ডালকে সম্মভীবেই দেখেন। তাহার ভেদজ্ঞান নাই। ভিনি 
সর্বত্রই সঞদর্শন করেন | এই হেতু বিষয়ের যেমন চিত্তের ' সহিত 

মুক্ত হইয়া পুক্ষকে: ভোগ প্রদানের যোগ্যত। আছে ১* সেইরূপ পুরু়র 
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ভোগের জন্ত চিদ্তের বিষয় গ্রহণ করিবার বাঁ উপরঞ্জিত হইবার 

যেগ্যতাও আছে । এইরূপে উভয়ের মধ্যে যথাযোগ্য কারণ বর্তমান 
থাকিলে, যখন বিষয়ের সন্ভিত চিত্তের যৌগ হয়, তখন চিন জ্ঞাত, 

এবং যখন যৌগ নাহয় তখন তাহ? অজ্ঞাত । নিজে আগ্রহ করিয়া .. 

পুস্তক পাঠ করিতে বসিলে, পুস্তকের বিষয়গুলি চিত্তে সংযুক্ত হয় এবং 

পুস্তকপাঠও শীঘ্র হয়। আর পিভীমীভার অন্থরোধে বা তিরস্কারে 
অনিচ্ছার সহিত পুস্তক পাঁঠ করিলে, তাহ? শীপ্ত মুখস্থ হয় না বা তাহা 
জয়ন্ত করিতে পারা যাঁর না। স্বীয় ইচ্ছা ও আগ্রহের সহিত কার্ম্য 

করাকে আমরা শ্রদ্ধা বলি, "আর 'অনিচ্ছার সহ্তি কাঁর্ধ্য করাকে 

আমর। অশ্রদ্ধা বলি। শ্রদ্ধার সহিত কার্ধয না করিলে, সে কার্ষ্যে 

উৎসাহ হয় না এবং সফলতাও লাভ করা যায় না। অশ্রদ্ধার সহিত 

কার্ধ্য করিলে, তাহা বিফল হয়। যাহার যে বিষয়ে পূর্বসংস্কীর 

আছে তাহার সেই বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়| ্ 
পহোৌম দীন, জপ তপ, কর যে সকল । 

শ্রদ্ধ! না থাকিলে পার্থ! সকলি বিফল | 

এই জ্ঞাতাজ্ঞাতম্বরূপত্বহেতু চিন পরিথামী | কিন্তু পুরুষ পরিশানী” 
কারণ পুরুষ সদাজাত । 

সা জ্ঞাতাশ্চিতৃতমুস্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্তাইপরিণামিত্বা ॥১৮ 

চিত্ত পরিণাম প্রাপ্ত হয় কিন্তু পুরুষ অপরিণাধী। এএইজন্ত প্রভূ 
পুরুষের অপরিগ্রামিত্বের জন্য পুরুষ সদীজ্ঞাত; অর্থাৎ কখনও জ্ঞুত 

প্লবং কখনও অজ্ঞাত এরূপ. নয় | 

চিত্তে যখন যে বৃত্তি উঠে, তাহা পুরুষের জ্ঞাত। পুরুষের অজ্ঞাত- 

সারে চিত্তে ক্বেনে বৃত্তি উঠিতে পারে না। প্রমাণ, বিপর্ধ্র, বিকল্প, 
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নিদ্রা বা স্থৃতি 'যে কোন বৃত্তিই চিত্তে উঠুক না কেন, তাহ। সর্ধাদখই 
পুরুষের জ্ঞাত । তাহা! কখনও পুরুষের অজ্ঞাতসারে হয় ন1!। এইজন্য 
'পুরুক্বিষয় যে চিত্ত তাহ সদীজ্ঞীত, কিন্ত চিত্তের বিষয় জাতাজ্ঞাত | 

“এই হেতু চিন্ত পরিণামী এবং পুরুষ অপরিণামী।. চিত্তের ন্যায় পুরুষও 
পরিণামী হইলে, তাঁহার বিষয় চিত্ববুত্বিসকল, শব ও রসাদির হার 

কখনও জ্ঞাত এবং কখনও বা অজ্ঞাত হইত; কিন্ত তাহা! হয় না, 
'কারণ চিন্ত সর্বদাই জ্ঞঠত; ইছাই পুরুষের অপরিণাম্িত্বের পরিচায়ক | 

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৯ ॥ 

দস্তত্বহেতু চিন্ত স্বগ্রকাশ নহে । 

থে প্রকাশ করে তাহাকে জরষ্টাী বলে, আর বাহার প্রকাশ করা 

যায় তাহার নাম দৃশ্য । দ্রষ্টা দৃশ্ঠকে প্রকাশিত করিতে পাঁরে ; কিন্তু 

দৃষ্ঠ দ্রষ্টাকে প্রকাশিত করিতে পারে না। দ্রষ্টাী চেতন ও দৃশ্য অচেতন | 
চেতন অচেতনকে জানিতে পারে , কিন্তু অচেতন চেতনকে জানিতে 
পরে না। শরীর, ইন্দ্রির, তন্মাত্র ও অন্মিতাদি সমুদয় প্রকৃতিতত্ব 

অচেতন, এইজন্য তাহার! দৃশ্ত--তাহারা ভ্রষ্টাকে জানিতে পারে নাঃ 

কিন্তু দ্রষ্টী এপলকলকে জানিতে পারে | অন্ধকার ঘরের মধ্যে আলোক 

থাকিলে, আলৌক ঘরের ভিতরকার সমুদর 'দ্রব্য প্রকীশিত করিন্টে 
প্শরে ; কিন্তু দ্রব্য আলোককে প্রকাশিত করিতে পারে না। আলোক 

স্বগ্রকাশ | আলোককে প্রকাশিত করিবার জন্ত আর অপর আলোকের 

আবঙ্কযক হয় না| দ্রষ্টা ন্বপ্রকাশ দ্রষ্টীকে প্রকাশিত করিবার জন্য 

আর অপর দ্রষ্টাক্ম আবশ্তক করে না। যেমন ঘরের ভিতরের ' দ্রব্য 

প্রকাশিত করিবার জন্য আলোকের আবশ্তক, সেইরূপ শরীর ও 

ইন্জিয়াদি তত্বসকল প্রকাশিত করিবার জন্য দ্রস্টা পুরুষের ঞ্মবস্তক | 



৩৩৬ . মেয়েদের পাতিঞ্জল। 

_ স্্াভাস কাহাঁকে বলে? ন্বাভীস-শ্ব+আভাদ। যাহা নিজে- 
নিজেই আভাসষণন হয়, তাহাকে স্বাভাস বলে। যাহার আভাসের 

জন্য অথবৎ প্রকাশের জন্য অপর. কাহারও সাহাষ্য আবশ্ঠক "হয় 

না, তাহ স্বাভাস। দ্রষ্টী পুরুষ স্বীভাঁস, কিন্তু দৃষ্ঠ প্রকৃতি স্বাভাস 

নহে; এইজন্য হৃশ্বত্বহেতু প্রকৃতি স্বাভাস নহে। চিত্ত দৃষ্ঠুপনদগ্থ, 
এজন্য চিত্ত শ্বাভীস নহে--চিত্ত পরাভাস। এইজন্য দ্রষ্টী ও দৃশ্ঠ 
পৃথক্ পদার্থ।. এইজন্য দ্রষ্টী_শরীর বা ইন্দিয়াদি নহে । শরীর ও 

ইন্দিয়াদিতে আমিত্ববোধ ভরাস্তিমাত্র। অনাদি অনন্তকাল হইতে এই 
ভ্রান্তি চলিয়া আসিতেছে । এই ভ্রান্ত বিশ্বাস এত দৃঢ় হুইয়াছে, যে 
সহজে এই ভ্রান্তির অপনোদন হয় ন1। 

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ ২০ ॥ 

একসময়ে উভয়ের. অবধারণ হয় না। একই ক্ষণে দ্রষ্টা ও দৃশ্তের 
অবধারণ হয় না| যেসমরে দৃশ্যের অবধারণ হয়, সে সময়ে দ্রষ্টার, 
অবধারণ হয় না। যে সমর বিষয়জ্ঞান হুর, সে সময় দ্রষ্ার জ্ঞান 
হয় 'না। যে সময় বিষয়জ্ঞান হয়, সে সময় আত্মস্থতি হর নী। 

বিষয়ভোগকালে আত্মস্থতি হর না। যখন বিষয়ভোঁগ হয় না, 

তখন আআত্মস্থতি হয়। বৈরাগ্যাবস্থার আত্মস্থতি হয়। এইহেতূ একই 

সময়ে উভয়ের ম্মবধারণ হয় না।' 

-চিত্তান্তরদ্ুশ্যে বুদ্ধিবুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্থৃতিসঙ্করশ্চ ॥ ২১। 

চিত্তস্তরদৃষ্ত অর্থাৎ এক' চিত্ত অন্য চিত্বকে প্রকাশ. করে, এইরূপ 
স্বীকীর করিলে, বুষ্ধি-বুদ্ধির অতিপ্রসঙ্গ, হয় অর্থাৎ; প্রথম  চিত্তকে? 
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দ্বিতীয় চিত্ত, আবার দ্বিতীয় চিত্তকে তৃতীয় চিত্ত, আকার তৃতীয় চিন্তকে 

চতুর্থ চিত্ত প্রকাশ করে ; এইরূপ অনবস্থা দোষ ও স্বৃতিসঙ্কর উৎপন্ন হয়। 

, গুকটী চিত্ত ষর্দি আর একটি চিত্তের প্রকাশক হয়, তবে লেই- 
প্রকাশক, চিত্তের আবার আর একটা প্রকাশক চাই-_এইরপ ক্রমা- 
বয়ে চিতং খা বদ্ধিত হইয়া যায়__তাহার আর শেষ হয় না; সুতরাং 
উহাতে অতিপ্রসঙ্গ দৌষ বা অনবস্থা দোষ হর। আবার যতগুলি 

চিত্ত হইবে, ততগুলি *স্থৃতিও হইবে; সুতরাং কোন্ স্থৃতিটা নিশ্চয়, 
জ্ঞানে. অবলম্বন করিব, তাহারও স্থিরতা হয় না। চিত্তও সংখ্যায় 

বত বদ্ধিত হয়_স্থৃতিও সংখ্যার ততই বদ্ধিত হয়; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
বাবহারকালে আমর একটা বি্ষিয়ের একটা স্বৃতিই অনুভব করি__ 
অনেকু শ্বৃতি অনুভব করি না। এইহেতু চিন্ত চিত্তকে দর্শন করে না । 
চির ষ্টাী অপর কিছু থাকে । উষ্টা পুরুষ দৃশ্ঠ চিত্বকে দর্শন করে। 

এরূপ দুষ্টা ও দৃশ্যের পৃথক্ত। প্রমাণসিদ্ধ হইল। সুতরাং চিত্ত ্রষ্টা, 
নতে-চিত্ত ছশ্ত ! এইরপে দ্রষ্টী ও দৃশ্রের ভেদ স্থির করিয়া দৃশ্ঠ হইতে 
আসক্তি পরিত্যাগ করিবে । সর্বদা দৃশ্ঠের সহিত নিলিপ্ত থাকিবে 
দৃশ্ঠের সিত লিপ্ত হওয়াকেই ভোগ বলে, আসক্তি বলে বা সংসীর. 

বলে আর দৃশ্তের সহিত নিলিপ্ত অবস্থাকেই মুক্তি বলে। “আমি 

দণ্য নহি-আমি দ্রষ্টা।” দৃশ্যে আমিত্ব অভিমান করিলেই দৃশ্যের: 
সহিত লিপ্ত হইয়া যাইবে, তখন তোমার সংসার যন্ত্রণা ভোগ হইবে 1 
আর দৃশ্যের সহিত নিপিপ্ত 'থাকিয়া-_অনাসক্তভাবে অবস্থান করিতে- 
পা্িলে তৌমার “জীবন্মুক্ত” অবস্থা! হইবে | 

চি তরপ্রতিসংক্রমা্াস্তদাকারাপতে স্ববৃদ্ধিসংবেদনমূ ॥ ২২ ॥' 

চিতিশক্তি অগ্রতিসংক্রমা অর্থাৎ সধীরবিহীনা . হইপ্লাও ন্বুদ্ধি-. 



৩. রি পাতঞজল। 

সংখেনবপতঃ অর্থাৎ - ্িরন্ধিতে প্রতিবিদ্বিত হইয়া! তদাকারপ্রাপ্টের 
ন্থাঁয় হয় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির স্বারপ্য ধারকের স্ায় হয়| | 

চিতিশক্তি অগ্রতিসংক্রম। স্থতরাং অপরিণামিণী | তবে পরিণততর, 
'স্যায় হয় কি প্রকীরে ? পুরুষ প্ররূতপক্ষে বিষয়াকারে পরিণত হন ন1। 

পুরুষ সাল নির্শল, বিশুদ্ধ ও একরূপ। পুরুষের রূপ বা আকারের 
-পন্রিবর্তন হয় না। তথাপি বৃদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিষ্িত হইয়া! বুত্তির 

স্বারপ্য ধারণ করেন। পুরুষ তখন আপনাকে বুদ্ধিবৃত্ির সহিত এক ' 
মনে করেন? পুরুষ নিজের স্থাত্্য বিস্বৃত হন। ইহাকেই আত্মবিস্থৃতি 

বলে। পুরুষ আপনার স্বরূপ ভুলির। বুদ্ধিবৃত্তির স্বরূপে অভিমান করেন | 

"পুরুষ মনে করেন,_“আমি পুরুষ নহি, আমি বৃদ্ধিবৃত্ধি” বুদ্ধিবৃত্তিতে 

"অভিমান করির1 পুরুষ সেই বৃত্তির সুখে সুখী" হন, সেই বৃত্তির চঃখে 
£খী হন। বাস্তবিক বৈষরিক সুখদুঃখ পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে 

না। বিষয়ে অভিমান করির! পুরুষ এই লুখছুঃখ ভোগ করেন। 
পুরুষের এই অভিমাঁনকে অশ্মিতা বা অহঙ্কার বলে। বুদ্ধিবৃত্তি সাক্বিক- 

প্রকাশ । প্রকাশের নামই বুদ্ধি। চিত্তের যে প্রকীশভাব--তাহ1ই 

বুদ্ধি। চিত্তের মধ্যে সংস্কার সঞ্চিত আছে। সংস্কার অব্যক্ত ৬ 

নিগ্ষিমম অবস্থান আছে | তাহাতে রজোগুণের কার্য হইয়। " সাত্বিক- 

প্রকাশ হয়।. সন্বগুণের স্বভাব প্রকাশ। এই সান্বিক-প্রকীশকে 

বুদ্ধি বলে। চিত্ত জড়, সংস্কার জড়) সত্ব, রঃ ও. তম ইহারাও, 
'জড়। তবে ইহাদের. কাঁধ্য হয় কি করিয়া? চৈতন্ঠের আভাস 
ব1 প্রতিবিম্ব পাইয়া ইহারা কাধ্যক্ষম হয়। চৈতন্তের আভাস না 
পাইলে, ইহার! কার্ধ্যক্ষম হইত না। চিত্ত জড়--চিত্ত ভোগ. করে 
না। নিগুণি পুরুষও ভোগ করেন না। তবে তোগ করে কে? 
পুরুষের আভীস পাইয়! এই যে বুদ্ধিবৃত্ি প্রকাশ পীয় এবং যাহাতে: 
পুরুষ অভিমান করেন, বাহ. অস্থি নাষে আখখ্যাত, তাছাঃই ভোগ 
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করে। পুরুষ ভোগে অভিমান. করিলে, তাহার সংসার হয় আর, 

স্বরূপে অভিমান করিলে, তাহার মুক্তি হয়। ভোগে অভিমান-- 
প্রর্কত্ত বা বন্ধন এবং স্বরূপে অভিমান নিবৃত্তি বা মোক্ষ। এই 

..অন্মিতার অন্ুলোমগতিতে সংসার হয় আর এই অশ্মিতীর প্রতিলোম- 

গতিতে ' মুক্তি হয়। পুরুষ যখন বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরাছিতে 
অভিমান'করেন তখন তীহার অন্থুলৌমগতি--তখন তাহার বন্ধন ১. 
*আর পুরুষ যখন শরীর, ইন্দ্র, মন ও বৃদ্ধাঁদিতে অভিমান ত্যাগ 

করিধ়। নিজ স্বরূপে অভিমান করেন, তখন তাহার প্রতিলোমগতি. 
ইহাই নিবৃত্িপথ--ইহাই মোক্ষ। সুতরাং অন্মিতার এই ছুইটা গতি 
আছে।' এইপ্রকারে পুরুষ অপ্রতিসংক্রম হইরাঁও বুদ্ধিবৃত্তির সহিত 

একাকার হইয়! ষেন বুদ্ধ হইয়া যাঁন। জলে সুর্যের প্রতিবিশ্ব পতিত 

হইয়াছে, এ জল কম্পিত হুইলে মনে হুর ধেন হুর্্য কম্পিত হইতেছে ১. 
কিন্ত "বাস্তবিক কুরধ্য যেমন তেমনই আছে। সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তিতে 
চৈতন্ের, প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া বোধ শর, যেন চৈতন্ত বুদ্ধিবৃত্তির, 
স্খছুঃখ ভোগ করিতেছেন; কিন্ত 'বাস্তবিক চৈতন্তের . কৌন 
ট্ভোগ নাই, চৈতন্ত যেমন তেমনই আছেন | 

চৈর্জনতর আভাসে চিন্তে সমুদ্র বিষয় প্রকীশিত হব । রূপবিবয় 

যেমন নীলপীতাদি, রসবিষয় যেমন কটুতিক্তাদি এবং শব, স্পশ 
ও গন্ধীদি সমুদয় বিষয়ের জ্ঞান যেমন চিত্তে উদিত হয়_-আমিত্থ- 

ন্ানও তন্দ্রপ উদ্দিত হয়। ' বিষরবোধকে বো বলে এবং আমিত্ব- 

বৌধকেও বোধ বলে। বিষয়ও যেমন বোধ, আমিত্বও £সইপ্রকার. 

বধু! অতএব এই আমিত্ববৌধ, রোধমাত্র_-ইহা! পুরুষ নছে। 

সমুদয় বোধের ফধ্যে এই “আমিত্ব”প বোধই চরমবোধ। ইহার উপর. 

আর কোন বোধ নাই। বৌধের মধ্যে ইহাই সর্বশেষ বোধ; 

স্থুতরাঁং আমিত্ব পুরুষ নহে। এই আমিত্ব হইতে পুরুষকে : স্বতন্ 
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করিতে পারিলেই সুক্তি। সমুদয় বিষর়ের অভিমান ত্যাগ করিয়া 
"পরিশেষে এই আমিত্বের অভিমানও ভ্যাগ করিতে হইবে অর্থাং 

“আমিত্বও ভুলিয়া! যাইতে হইবে । আমিত্ব বা অন্বিতা বা অভিম্খনের 
“লয় হইলেই মুক্তি 

দর -দৃশ্ঠোপরক্ং চিন্তং সর্ববর্থম্ | ২৩॥ 

একটিকে কষ্ট পুরুষের সহিত ও অন্যদিকে শব্বাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়- 
-বিষক্ষের সহিত উপরক্ত অর্থাৎ সন্বদ্ধ বলির! 'চিন্তুকে সর্ধার্থ বলা হয়। 

যেমন একটা স্বচ্ছ স্ষটিকের একপার্থে একটি লাল দ্রব্য রাখিলে 

ও অন্যপার্থে একটা নীল দ্রব্য রীখিলে, উত্ত শট্টাক উভয় বর্ণে ই রঞ্জিত 

হত অর্থাৎ উভয় বর্ণের সহিত সম্বন্ধ হয়, সেইগ্রকার চিভও দ্রষ্টা ও 
দৃশ্ত উভয়েরই সহিত সনবদ্ব_এইজন্ত চিত্ত সর্বার্থ। একই চিত্তের 

বিষয়জ্ঞান, ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও পুরুষজ্ঞান হয়! বিষয় গ্রাহ, ইঙ্ছিয় গ্রহণ 

ও পুরুষ গ্রহীতা | সুতরাং গ্রাহ, গ্রহণ ও গ্রহীতার জান এক চিন্ত 
দ্বারাই হয়। এই গ্রাহ, গ্রহণ ও গ্রহীতার ষণার্থজ্ঞানই তত্ষজ্ঞার্ন। 
গ্রাহ-_বিষয়, সুখহুঃখজড়িত; কিন্ত গ্রহীতা--পুরুষ, জুধছ্ঃখশূলত 
এই প্রকৃতি ও পুরুষের জ্ঞানই তন্বজ্ঞান। এই তত্বজ্ানই জান এবং 
পর সমস্তই অজ্ঞান। 

তদসংখ্যেরবাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ, ॥২৪॥. 

ষেই চিত্ত অসংখ্য বাসনার দ্বার! চিত্রিত হইলেন তাহা সংত্াকা- 

; বিতব--ছোতু পরার্থ। 

ইট, ফা, ডগ, সুরকী দিয়া একখানি পর -তৈয়ারী হইয়াছে; 
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সেই ঘরের মধ্যে খাট, পালঙ্ক, বিছানা, বাক্স প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়! 

রাখা হইয়াছে ও ঘরের দেওয়ালে নানীপ্রকার চিন্রপট স্থাপিত 

,হুইছ্ীছে | এই ইট, কাঠি ও গৃহমধ্যস্থ আসবাব প্রভৃতি কাহার 
, সুখের নিমিত্ত? তাহীরা কি তাহাদের স্ব স্ব সুখের জন্য সংগৃহীত 

হুইয়াছে ?- ইট, কাঠ, প্রভৃতি এই স্থুখভোগ করে না; ইহার! 

অপরের নুখভোগের জন্ত সংগৃহীত হইয়াছে--ইহার! পরার্থ। ইহার! 
স্বার্থ নহে। ইহারা*পরের প্রয়োজন সিদ্ধ করে; ইহারা পরের 
স্ুখেদ্ব জন্য । ইহারা সেই গৃহন্বামীর সুখের জন্য । এইজন্য ইহারা 
পরার্থ। সেইপ্রকাঁর আমাদের চিত্তরূপ গৃহ অনাদি অনস্তকালের 

বাঁসনাজাল দ্বার! চিত্রিত হইলেও, তাহারা চিত্তের প্রয়োজনসাধন- 
জন্ত নহে । তাহার! 'চিন্ত হইতে ভিন্ন অপর এক পুরুষের অর্থ বা 

প্রয়োজনসীধনের জন্য । চিত্তের নিজের সুখছুঃখ ভোগের জন্য এই 

আয়োজন হয় নাই! পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের জন্যই এই 

আয়োজন । 

বিশেষদর্শিন আত্মভাব-ভাবনা-বিনিরৃভিত ॥ ২৫ ॥ 

বিশেষদর্শীর আত্মভীবভাবন নিবৃত্ত হয়। 
বিশৈষদর্শা, কাহাকে বলে? ক বিশেষদর্শা বলে। 

শ্িনি পুরুষসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তিনি বিশেষদর্শী। আত্মভাব- 

ভাবনা কাহাকে বলে? আত্মার বিষয়ে ভাবনা। আমি কে? 

' কোথা হইতে আসিলাম ? কোথায় যাইব? ইত্যাদি প্রঞ্কার ভাব্ু- 
নাকে আত্মভাবভীবনা বলে। বখন আত্মপুরুমের সহিত সাক্ষীৎকাঁর 
হয় তখন আত্মভাবভাবনাও নিবৃত্ত হর। 

আত্মভাবভাবনা কি সকলেরই হয় ?_-না, সকলের হয় না" 
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যাহারা! ঘোর নাস্তিক, তাহাদের হয় না। যাহাদের পূর্ব পূর্ব জন্মে 
অনেক সাধনা নিম্পন্ন হইয়াছে, তাহাদেরই আত্মভাবভাবন1 হয়। 
ইহাদের . লক্ষণ কি? যাহাঁদের আত্মভাবভাবন। হয়,. তাহণদের, 

মোক্ষশাস্ত্রে অত্যন্ত রূচি হয়। তাহার মোক্ষশীস্ত্র, শ্রবণ, মনন ও. 

ধান করিতে ভালবাসে এবং তাহাতে সুখ পায় । ইহার আলোচনায়, 

তাহাদের দেহে রোমহ্র্, ও অশ্রপাতাদি সাত্বিক লক্ষণসকল পরি- 
স্ুট হয়। মৃত্তিকীমধ্যে তৃূণবীজ থাকিলে, যেমন বর্ধার জল পাইলেই' 
তাহার অস্কুরোদগম হয়, সেইন্ষপ মোক্ষশীস্্রে আলোচন| হইলে, 
এই সকল পূর্বজন্মের সাধনসম্পন্ন মানবগধের দেহে সীত্বিকভাবসকল 
প্রকাশ পার। আত্মাকে যতদিন না জান! হয়, ততদিনই' আত্ম- 

জিজ্ঞাসা থাকে । একবার আত্মাকে জীনিলে আত্মজিজ্ঞাসারও নিবৃত্তি 

হর। অবিগ্ার নিবৃত্ভি হইলেই আত্মদর্শন হয়_ইহারাই বিশেষদশী 
এবং ইহাদের আত্মভাবভাবনার অর্থাৎ আত্মতত্বজিজ্ঞাঁসার নিবৃ্তি হয় | 

তদ| বিবেকনিন্নং কৈবল্যপ্রাগভারং চি্তম্॥ ২৬ ॥ . 

সেই সময় চিত্ত বিবেকনিয় অর্থাৎ বিবেকপ্রবাঁহে পতিত ও 

কৈবল্যপ্রাগ ভার হয় অর্থাৎ মুক্তির অভিমুখ হয়| 
বিবেকের দ্বারা যখন আত্মভাবভাবন। নিবৃত্ত হর, তখন চিন্ত 

কল্যাণপথপ্রবাহী। একটা নালার যে দিকে নীচু, জল সেইদিতে 
প্রবাহিত" হয় এবং পরিশেষে সর্বনিক্স্থানে গিরা দেই জল সঞ্চিত 
হয়; সেইরূপ যে চিত্ত পুর্বে বিষয়মার্গে ধাবিত হুইত, এক্ষণে 

তাহ! বিবেকমার্গনধশরি হইয়া কৈবল্যলাভ করে । 
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তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ভ্তরাণি সংক্কারেভ্যঃ 1 ২৭ ॥ 

.. ভাহার ছিদ্রে অর্থাৎ সেই বিবেকমার্গবাহী চিত্তের অন্তরালে রব 
সংস্কীর হইতে অন্ত বুাত্খানপ্রত্যয়সকল উদ্দিত হয় | 

চিন্ত' বিবেকপথে প্রবাহিত হয় বটে, কিন্ত তখনও সকল সংস্কীরের 

ক্ষয় হয় 'নাই। তখনও অনেক অজ্ঞান বা অবিবেকসংক্কার চিত্তে 
"সঞ্চিত আছে। এই*সকল অজ্ঞানসংস্কার হইতে উপরোক্ত বিবেকের 

অন্তর্লে মধ্যে মধ্যে অজ্ঞানপ্রত্যর উখিত হয়। পরে ক্রযে বিবেক 

অভ্যাস করিতে করিতে বিবেকসংস্বার সঞ্চিত হয় এবং সেই বিবেকসংস্কার 
অবিবেকসংস্কারকে ক্ষয় করে। একবার জ্ঞানের শ্রোত বহিলেই 

সাধকের নিশ্ত হুওষ্া উচিত নহে, কারণ তখনও তাহার চিন্তে 

অজ্ঞাঁনক্োত বহিতে পারে, তখনও তাহার পতন হইতে পারে, 

এইজন্য যতদিন ন। সম্পূর্ণরূপে সংস্কীরক্ষয় হয়, ততরদন দঢভাঁবে সাধন 

করির। ব্াইবে । 

হানেমেষাং ক্লেশবছুক্ভম্ ॥ ৮ ॥ 

ইহাদের অর্থাৎ এই সকল অবিবেকপ্রত্যরের হান পঞ্চবিধ ক্রেশ- 
হাঁনেরস্ঠাঁয় উক্ত হইয়াছে । % 

০* জ্ঞানাগ্রিবারা অবি্ধ! ও অন্মিতাঁদি পাঁচপ্রকার ক্লেশ যেমন দর্খ 
হইরা যাঁর, আর তখন? ভইতে কোন কাধ্য হয় না, পূর্ববসংক্রীরপকলও 

সেইরূপ জ্ঞানাগ্িতে দগ্ধ হইর! নীশপ্রীপ্ত ভর়। যেমন ধান্তবীজ দগ্ধ. 

হইলে আর তাহ হইতে অস্কুরোদগম হর ন তেমনিই সংস্কার দদ্ধীতৃত 
হইলে, আর তাহ1 হইতে কৌন প্রত্যয় উঠে না। বিবেকজ্ঞানের অপরি- 
পক্ক অবস্থায় এইরূপ ব্যুখীনসংস্কারসকর উদ্িত হর* বটে $: কিন্ত 

২২ 
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প্রিপক হুইলে* আর সেইরূপ হুইতে পারে না। বিবেকসংস্কার 
যতই বদ্ধিত হয়, বুখানসংস্কার ততই কমিয়া যাঁয়। পরে বুখান- 
স্কার সম্পূর্ণ ক্ষরপ্রাপ্ত হইয়! যায়। চিত্তে কেবলমাত্র বিবেকস্সক্কার 

থাঁকে। -চিত্তে সংস্কার থাঁকিলেই বন্ধন। চিত্তে সংস্কার থাকিলেই 
চিত্ত র্হিয়৷ গেল, চিত্তের লয় হইল না । যতদিন চিত্তের লয় ন! হইবে, 

ভতর্দিন যুক্তি নাই। তাহাহইলে, এই বিবেকসংক্কার ধ্বংসের উপায় 
কি? এই বিবেকসংস্কার ধ্বংস করিবার জন্ত কোন প্রকার সাধন, 

করিতে হইবে না । ইহা আপনিই ধ্বংস হইয়া যাইবে । বিবেক- 

স্কার আপনিই ধ্বংস হইয়! চিত্তের সহিত লীন হইয়] যায়। চিন্ত 
লয়প্রাপ্ত হইলেই মুক্তি। এইস্কানেই গুণের অধিকারপমান্তি। 
এইস্থানে সাধক গুণের হাঁত হইতে অব্যাহতি পাইলেন । 

খ্যানেহপাকুলীদস্ত সর্ধবথ| বিবেকখ্যাতে- 
টি সমাধিঃ ॥ ২৯॥ 

সংখ্যানেও অকুসীদ হইলে সর্বথা বিবেকখ্যাতি যু ধন্মমেধ 
রি হয় | 

' প্রসংখ্যান অর্থাৎ সমুদয় প্রাকৃতিক তত্বের স্বরূপ নির্বাচনপুব্বক 

তাহাদের অবধারণ | মৃলাপ্রক্কতি হইতে আর্ত করিয়া চিত, “মহত, 
অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় ও ভূতাঁদি সমুদয় তত্বের প্রকৃত শ্থরূপ জানিনা 
তাহাতে ঘন স্থির রাখা। ইহাকে বিবেকজ জ্ঞান বলে। এই বিবেকজ 
জ্ঞানেও অকুসীদ হইতে হইবে। কুসীদ অর্থাৎ নুদ। মহাজনের! 
টাকা টিকার করে। কুসীদ-্নুৎসিতেষু বিষয়েষু 

৬ সপ 

দের | সংসারপধে আনয়ন করে, এজন্ত বিষয় কুৎসিৎ। ' এ্রই কুৎসিৎ 
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বিষয়ে যে অনুরাগ তাহাকে কুলীদ বলে। যেমন, যতই নুদ লাভ 

হউক না কেন-_-মহাঁজনের তাহাতে আশ মিটে না; সে আরও 

'চীয়ততাহার আশার তৃপ্তি হয় না-তাহার আশার উদর পুর্ণ 
'হুয় না_তাহার লৌভের উপশম হয় না বরং উত্তরোত্তর বদ্ধিত হর-_ 
তাহার "কাম উত্তরোত্তর বন্ধিত হইয়া তাহাকে অধঃপাতে লইয়া 
ধীয়। এঁই ছম্পূর কীমকেই কুসীদ বলে। এইরূপ কামরহিত পুরুষকে 
*অকুসীদ বলে। ধীহটুর বিষয়াঁসক্তি নাই, যিনি সকল ভোগ্যবিষয়ে 
'বিরক্ত--তিনিই অকুসীদ | বিবেকজ জ্ঞানের দ্বারা সর্বজ্ঞতীসিদ্ধিলীভেও 
এইপ্রকার অকুসীদ হইলে, সর্ধথা বিবেকখ্যাতি হইতে ধর্দমমেঘ সমাধি 
হয়। অর্থাৎ যোগী যখন এই সর্বজ্ঞতাসিদ্ধিকেও তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান 
করিয়া তাহাতে বিরক্ত হন, তখন তাহার ধর্মমেঘ সমাধি হয়। মেঘ 

হুইতে যেমন্ বৃষ্টির জল বধিত হুর, এই ধর্মমেঘ. হইতেও সেইরূপ 
অধক্লারুঞ্চরূপ ধর্ম বর্ধিত হয় ইহাই সাধনের চরম সীমা। 

ততঃ ক্লেশকর্্মনিরৃতিঃ ॥ ৩০ ॥ 

উপরোক্ত ধর্মমেঘ সমাধি হইলে ক্লেশ ও কর্শোর নিবৃত্তি হয়। 

“স্প্ম্্মেঘ সমাধি লীভ হুইলে অবিদ্ভা ও অশ্মিতাদি পঞ্চক্লেশ সমূলে 
বিনষ্ট হর ». সুতরাং তাহাদের সহিত পূণ্য ও পাপরূপ কর্মীশয়ও ক্ষীণ 
কয়, এজন্ত সাধকের সমুদর কর্ম্মও বিনষ্ট হয়। এইরূপে ক্রেশ ও 

কর্মের নিবৃত্তি হওয়ায় সাধক জীবনুস্ত হুন। তীহারা আর নূতন 

সন্বক্প বা কর্ম কিছুই করেন না; কেবল পূর্কপ্রীরন্ধ ভৌগের জন্য 
শরীর ধারণ করেন। ইহারা আর জন্মগ্রহণ করেন না। যদি করেন, 
তীহা'ও নির্্মীণচিন্ত হইয়া-_পরোপকারের নিষিভ্ত। জীবনুক্তেরা অভয়। 
ইছাদের ফোনপ্রকার ভয় নাই। ইহার প্রাণভয়ে পেৌড়াইয়! পলা- 
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ইয়। যান না, কোনপ্রকার কঠিন ব্যাধি, ক্ষুধা বাঁ তৃষ্ণীতে অভিভূত 
হন নী। আজকাল অনেক আশ্রমে জীবন্ুক্তের অভাব নাই! 
জীবনুক্তের ছড়াছড়ি ! ইহার প্রাণেরও মমতা রাখে এবং বিল্লাস* 
ভোগ ত্যাগ করিতেও ক্লেশবোধ করে, কিন্তু “অহং ব্রঙ্গাম্মি” বলিতে 

কৃন্টিত হয় না! সংসারে এমন পাপকাধ্য নাই, যাহ! এই প্রতারক 

জীবনুক্তগণ করিতে নী পারে । এই সকল ভগ সন্ন্যাসীর সঙ্গ সর্বথ। 

ত্যাগ করিবে । ইহাদের অপেক্ষা সাধারণ সংসরীরা শতগুণে শ্রেন্ঠ |. 

করণ সংসারীরা প্রকণশ্তে পাপ করে, আর এই ভও মহণপুরুষেরা গোপনে 

পাপ করে। জীবনুক্ত হওর! সহজ কথাঁ নয় | পরম সৌভাগ্য না 

থাকিলে জীবনুক্তের দর্শনলীভ হয় ন1। | 
ডা 

তদ] সর্ববাবরণমলাপেতন্ত জ্ঞানস্তানস্ত্যাজ জ্ঞেয়মল্পম্ ॥৩১॥, 

তখন সমস্ত আবরণমল অর্থাৎ ক্লেশকর্থ্মব বিমুক্ত হইর! জ্ঞানের 
অনস্তত্ব সিদ্ধ হয় এবং জেয অল্প বলিয়া প্রতিভাত হয় অর্থাৎ অতি 

তুচ্ছ হয়। 
রজঃ ও তমৌগুণকে মল বলে। ইহারাই সত্বের আবরণ | সন্বই 

জ্ঞধন। এই জ্ঞান রজঃ ও তমোমলের দ্বারা আবৃত হর বলিয়া,জীখ 
জ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়। রজঃ ও তমোমল বিদুরিত হইলেই, মস্ত 

আবরণ থুচিয়া যায়। রজঃ ও তমোমল' হইতেই ক্লেশকর্ম্নের উদ্ভব 

হয়; স্ুৃতব্নাং তখন জীব ক্লেশকর্শম হইতেও বিমুক্ত হয় এবং চিত্তস্ব 
আঁবরণমলবিহীন হয়| চিত্তসত্বই জ্ঞান, সুতরাং তখন যোগী অনন্ত, 

জ্ঞানের অধিকারী হন এবং পুর্বের জ্ঞেয় বিষয়সমূহ তাহার সেই 
অনন্ত জ্ঞানের ' তুলনীয় অকিঞ্চিংকর বোধ হুইয়' থাকে । যেমন 
সমুদয় আকার মধ্যে জোনাকি পৌঁকাকে. অতি ক্ষু্র বোধ হয়, 
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সেইরূপ তখন সেই অনন্ত জ্ঞানের তুলনায় জ্ঞেয়ওস্অল্প হুইয়া যাঁয়। 
এই ধর্মমমেঘ জা হবার বাসনার সহিত ক্লেশ ও কর্দীশয় একেবারে 

*সমূঙ্লে ধ্বংস তখন আর পুনর্জন্ম হয় না। দৃষ্টীস্ত যথ] :₹- 
অন্ধ মণ রি ৫ টি অঙ্গুলিবিহীন ব্যক্তি সেই মণি লইয়া! মীল। 
গিয়াছে, প্রীবাহীন ব্যক্তি এ মাঁল। গলায় পরিয়াছে আর 

জিহ্বারহিত ব্যক্তি তাহার প্রশংসা করিয়াছে । এই সকল ব্যাপার 

:যেমন অসস্তব, সেইপ্রক্ধার সংস্কীরবীজ দগ্ধ হইলে পুনর্জন্ম অসম্ভব | 

ততঃ কৃতার্ধানাং পরিণামক্রমসমাপ্তিগু ণানাম্ ॥৩২॥ 

ধর্মমেঘ সমাধি হইতে গুণনকল কৃতার্থ হয়, স্থতরাং তাহাদের 

পরিণামক্রমের সমাপ্তি হয়, অর্থাৎ তাহারা "নার পরিণাম প্রীপ্ত হয় 

কিন্তু স্ব স্ব কারণে লীন হয়। 

নি কাজ করে কতক্ষণ? যতক্ষণ তাহার অর্থ বা প্রয়োজন 

সিদ্ধ না হয়। লোকে ভোজন করে কতক্ষণ ? যতক্ষণ তাহণর ক্ষুধার 

'গরিতৃপ্তি, নায় । ক্ষুধার পরিত্প্তি হইলে, সে' আর আহার করিতে 
চায় না1 তৃষ্জার পরিহ্ৃপ্তি হইলে, সে আর জলপান করিতে চার 

শ্লীং যে, বে কাধ্য করিতেছে, সে সেই কান্যে ক্ৃতার্থ হইলে, আর 

সেই ক্ষা্য করে না। তখন তাহার কাধ্যসমাপ্তি হয়। চিত্তের 

“বণ্ধ্য _পুরুষের ভোগ এবং অপবর্থ সাঁদন। পুরুষ ভেশগে বিভৃষ্ণ 
ইইলে আর ভোগ চাহ্ছেন না এবং অপবর্গ প্রাপ্ত হইলে* পুরুষের 

' সকল, অভাব মিটিয়া যায়, আর চাহিবাঁর বস্ত কিছু থাকে না, 
হুতরাং চিত্তমধাস্থ গুণের কার্্যও শেষ হর। পুরুষের ভোগ এবং 

অপবর্গজন্ই গুণসকল এতদিন কার্য করিতেছিল,' এক্ষণে সেই 
-কাধ্য সম্পন্ন হওয়াতে, তাহাদের কাঁ্য শেষ হইল।-*এইহেতু ধঙ্দ্ 
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মেঘ সমাধি হইতে ক্লেশকর্খের শেষ হর, জানের চরম উৎকর্ষ হয় 

এবং গুণের পরিণীমক্রমের শেষ হয়। তাহাতে গুণসকল কৃতার্থ 

হয়। এ 
আজ ৩ উজ 

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনিগ্রহঃ ক্রমঃ ॥ ৩৩ ॥ 

যাহা! ক্ষণের প্রতিবোগী অর্থাৎ ক্ষণরূপ কণ্যাবকাঁশের নিরূপক: 
ও পরিণামের অপরাস্ত অর্থাৎ অবসাঁন পধ্যস্ত গ্রাহ্, তাহাই ক্রম। .' 

কীলের অতি শ্ুক্ম অবিভাজ্য অংশকে ক্ষণ বলে। এক একটা 

ক্ষখে এক একটী ক্রিয়। নিম্পশ্ন হয়। বাস্তবিক কল বলিয়া! কোন 

দ্রবা নাই, জুতরাং ক্ষণ বলিয়াও কোন কিছু বাস্তব পদার্থ নাই। 

এক একটী ক্রিয়ার ধারাকে ক্ষণ বলে। একটা ক্রিয়ার ধার শেফ 

হইয়া আর একটা ক্রিরা আরম্ভ হর। এই প্রথম ক্রিয়ার শেষ 

যেখানে হয়--সেই পর্যন্ত একটা ক্রিয়ার ধারা অর্থাৎ একটা ক্ষণ 

অর্থৎ প্রথম ক্ষণ | আবার দ্বিতীর ক্রিয়ার ধারা যেখানে শেষ হইবে, 
তাহা দ্বিতীয় ক্ষণ; আবার তৃতীয় ক্রিয়ার ধারা যেখানে শেয় হইবে, 

তাহা তৃতীয় ক্ষণ। এইপ্রকার ধারাবাহিকভাবে ক্রিরা চলিতেছে, 
অর্ধীৎ ক্ষণ হইতেছে এবং এই একটা সম্পূর্ণ ক্রিয়ার ধারাকে" বা 
এক একটী সম্পূর্ণ ক্ষণকে ক্রম বলে। একটা ক্রিগ্নার ধারায় আরস্ত 
হইতে শেষ পধ্যস্ত অংশকে একটী ক্ষণ বলে এবং তাহাই একটা 
ক্রম। এইরূপ পর পর ক্রিয়াভাবকে পর পর ক্রম বলে। একটী 
পদার্থের ঠিক পরক্ষণেই প্রথম পদার্থের অপগমে অপর দ্বিতীয় পদ্লাথের: 
অবস্থিতি এবং দ্বিতীয় পদার্থের পরক্ষণেই দ্বিতীয় পদার্থের অপগমে 
তৃতীয় পদার্থের অবস্থিতি এবং এইক্ষপভাঁবে ক্রমান্বয়ে একটী পদার্থের 
ন্রপ্গম ও আগর পদার্থের অভ্যুদয় এইভাবে নিরন্তর সৃষ্টি, স্থিতি ও. 
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গুল কার্য নির্বাহছিত হইতেছে । এইরূপ প্রকৃতির মধ্যস্থ প্রত্যেক. 
দ্রবোই নিরস্তর এই ক্রিয়াপ্রবীহ চলিতেছে । যদিও এই সু 
'ক্রিয়ধপ্রবাহ আমাদের ' স্থল দৃষ্টিগোচর নহে, তথাপি পরমার্থদৃষ্টিতে 

ইহা নিরস্তর ক্রমানুসারে চলিতেছে । একটা ক্ষুদ্র শিশুর দেহ কয়েক 
বংসরে একটা বৃহৎ মনুষ্যের কলেবরে পরিণত হুয়। আমরা প্রতিদিন 

সহস্র চেষ্টী' করিলেও, তাহার বৃদ্ধির পরিণাম লক্ষ্য করিতে পারি, 
“না; কিন্ত সে নিশ্চরই প্রতিক্ষণে একটু একটু করিয়া বদ্ধিত হইতেছে । 
এইরীপে জগতের বাঁবতীর ভ্রব্যেরই ক্ষণপরিণাম হইতেছে ।, 

বাহ! পরিণামপ্রাপ্ত হইয়। স্বরূপবিচ্যুত হয়, তাহ। অনিতা আর 
যার স্বরূপ সর্বদীই একরূপ থাকে, তাহ নিত্য । গুণধর্মের পরিণাম 
আছে কিন্ত গুপস্বরূপের' পরিণাম নাই। প্রকৃতির তত্বসমূহের পরিণাম 
ও বিকার থাকিলেও মূল! প্রক্কৃতির স্বরূপের বিকার হয় না। সত্ব” 
রজঃ ও ভমোগুণের স্বরূপের বিকৃতি হর না। অত্র রজঃঃ ও 

তমৌগুগ্রের পরিমাণের নৃনাধিক্যবশতঃ নানীপ্রকার পদার্থ স্থষ্ট হয় 
কিন্তু তাহাদের বিকৃতি হয় না। পরিমাণের কমবেশী হইলেও 
শ্বরূপের বিকৃতি হর না। যেমন লীল, নীল, হরিৎ তিনবর্ণের হুত্রদ্বার! 
একটা দড়ি পাকাঁইলে তাহা এক গাছি দড়ি হয় বটে? কিন্তু সেই 
শমী বর্ণের তীর লাল, নীল ও হুরিদ্র্ণের মিশ্রণ হয় না, তাহাদের 
বরণস্বরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভীবে অবস্থান করে। লাল বুতা নীলের সঙ্গে 
মিলাইয়া যায় না। লাল সুতা বা নীল সুতার বর্ণের বিকার হয় না| 
সেইরূপ ত্রিগুণের পরিমীণীম্ুসারে দেহ, ইন্দ্রির, মন ও বুদ্ধাখদি নির্মিত 

/ হয় বটে কিন্ত গুণের স্বরূপবিচ্যুতি হয় না। এইহেতু এই গুণ” 
সকলও নিত্য ।* এইহেতু পুরুষ যেমন নিত্য, প্ররৃতিও ' সেইরঁপ 
নিতা। তরে পুরুষের পরিণাম হয় না, কিন্তু প্রকৃতির পরিণাম হুয়। 
এইজন্ত পুরুষ অপরিণানী নিত্য বা কৃটস্থ নিত্য, আর এ্কৃতি পরিণামী 
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সনিত্য। প্রকৃতির 'গুণধর্ের কার্য্ের শেষ হইলেই. তাক্ছাণর পরিণামের 
অন্ত হইল। তখন গুণমকল কাধ্য হইতে অধসর গ্রহণ করিয়া 

প্রকৃতিতেই লীন হুয়। যে জীব হইতে এইরূপে সমুদয় গুণবার্ধ্য 
শেষ হয়--সে মুক্ত হয়। যে জীব সাধন অবলম্বনে এইরূপে গুণের 
অধিকার হইতে অব্যাহতি পার--সে মুক্ত হয়। .পৃথিবীর সকল 

জীবই এইপ্রকারে মুক্ত হইলে পৃথিবী জনশূন্ .হইতে পারে কি? 
এই প্রশ্নের যথার্থ নিশ্চয় উত্তর দেওয়া! যায় না তবে এ পর্য্যস্ত বলা 
বায়, যে সকল জীব সাধন দ্বারা গুণের অধিকার অতিক্রম করিবে, 

তাহারা মুক্ত হইবে; আর যাহারা গুণের অধিকার অতিক্রম করিবে 
না, তাহারা মুক্ত হইবে নী | আমরা কতকগুলি প্রশ্নের “নিশ্চয় 

উত্তর দিতে পারি, আর কতকগুলির পারি না1। যদি প্রশ্ন হয় _- 

সকল জীব মরিবে কি? ইহার নিশ্চয় উত্তর দেওয়া] যায় অর্থাং 
সকল জীবই মরিবে। যদি প্রশ্ন কর! যায়,_সকল জীব জন্মিবে 

কি? ইহার নিশ্চর উত্তর দিতে পারা যায় না, কারণ যাহার! মুক্ত 
হুইবে, তাহারা জন্মিবে না; ভার যাহারা মুক্ত হইবে না, তাহারা 

| 

, * প্ুরুতার্থশুন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং :. 
স্বরূপপ্রতিষ্ঠ। বা চিতিশক্তিরিতি ॥ ৩৪ ॥ 

পুরুতাধশূন্ত হইলে অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্থশ্ন্ হইলে গুণসকলের 
অর্থাৎ কার্য্যকীরণরূপে অবস্থিত সত্ব, ব্রজঃ ও তমোগুণের প্রতি প্রসব 

হয় অর্থণৎ প্রলয় হয় অর্থাৎ প্রতিলোমগতিতে তাহার! নিজ মূলকান্সপে__ 
অব্যক্ত প্রকৃতিতে গিয়া অবস্থান করে | ইহাকে কৈধল্য বলে? কিবা 
হ্্শক্তির . ন্দপপ্রতিষ্ঠ। অর্থাৎ চিতিশক্তি যখন বৃতিরূপ গ্রহণ ন! 
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করিয় নিজস্বরূপে অবস্থান করেন, তখন সেই স্বরূপ প্রতিষ্ঠবই কৈবল্য | 

প্রকৃতি পরার্থ। প্রকৃতি নিজ প্রয়োজনয়াধনার্থ কিছু করে না? 
প্রক্কৃতির বেশভূষাঁ, পুরুষের ভোগ বা 'অপবর্গের জন্য । প্রক্কতিকে 
অবলম্বন করিয়া পুরুষ ভোগও করিতে পারেন আবার মুক্তিও 

পাইতে" পারেন। প্রবৃত্তিপথে পুরুষের ভোগ হয়, তখন পুরুষ ত্রিগুণের 
অধীন থাকেন_তখন পুরুষের গুণাধিকার ক্ষয় হয় না। আর পুরুষ 
নিবুত্তিপথ অবলম্বন" করিলে ত্রিগুণের অধীন থাকেন না, তখন 

পুরুষের গুণাধিকার শেষ ভয় । তখন গুণও তাহার কার্য হইতে 
বিরত হয়-__-তখনই মুক্তি বা কৈবল্য হর। তখন পুরুষ বন্ধও হন 
না, মুক্তও হন না; কারণ পুরুষের বন্ধন কোন কালে ছিল 

ষে ভ্রমদর্শনে পুরুৰ ধদ্ধ বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন সেই ভ্রম 

অপগত হয়। বস্তহঃ পুরুষ চিরমুক্ত | ভ্রাস্তির অপনোদনই সাধন । 

জগতে জীগতিক বস্তুপমূহে জুখও নাই আর হুঃখও নাই। যতদিন 
তুমি এই, স্ুখদুঃখের মধো থাকিবে, ততদ্দিন তোমার বন্ধন এই 
ন্খভুঃখের অতীত হইলেই মুক্তি! জগৎ নাই- একমাত্র ব্রহ্দই আছেন । 

'গৎ ন্মুই বুলিলেই ত জগৎ লোপ পাইবে না ইহার জন্ত দৃঢ় 
সাধন কর--সাধন করিতে করিতে সকল বিষয় বুঝিতে পারিবে । 
তি বিবেকরূপ সুবাতাস প্রবাহে তোমার সকল মোনা ও 

সংশরইম: দূরীভূত হুইবে। স্থতরাং বুদ্ধি নির্মল হইলেই সমস্ত বুঝিতে 

পারিবে | বুদ্ধিতে মরলা খাঁকিলে বুঝিতে পারিবে না। শাস্ত্ান্যারী 
কাঁধ্য কর, নিজেকে অভি বুদ্ধিমান ভাবিও না! এইরূপে নিজেকে 

* অতি বুদ্ধিমান ভাবিয়াই অধিকাংশ লোক নরকের পথে অগ্রসর 

হুইঠেছে। সাহধধান! সাবধান! সাবধান! 
কৈবল্যপাদদ সমাপ্ত । 

গলির জহর 
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খাষিবাক্য সত্য । তাহারা বাহ] আদেশ করিরাছেন_-তাহা পালন 

করিলে আঘবা সুধী হইব । আমাদের বুদ্ধি মলিন। আমাদের বুদ্ধি 
অন্গষাঁয়ী কণর্য করিলে - আমরা ছুঃখ পাইব | 

ষোগষিদ্ধ না! হইলে আমরা ঢুঃখের হাত হইতে ত্রাণ পাইব না । 
চিত্তবৃত্তির নিরোধ করাকে যোগ বলে। চিত্তের সংস্কার হইতে চিত্তের 
বৃদ্তির উদ্তব হুয়। চিত্তের সংস্কার ক্ষীণ হইলেই চিত্তবৃন্তির নিরোধ হর। 

সা যোগসিদ্ধ হইলে আমাদের আঁত্মদর্শন হইবে । আমাদের আত্মবিস্থৃতি 

ল্লোপ পাইবে । যাহার আত্মস্থিতি সর্বদ। জাগরূক, সেই সুখী । আমরা 
শ্রীরাদি নহি--আঁমরা আত্মা। 

' চিত্তের হুইপ্রকার বৃত্ভি_সৎ ও অসৎ। অসৎ বৃত্তি বেমন কাম, 

ক্রোধ প্রভৃতি মনে উঠিলে তাহার কার্য করিবে না "এবং সৎ বৃত্তি 
যেমন করা, ক্ষমা প্রভৃতি যনে উঠিলে সেই বুত্বির কার্য করিবে। 
ফলকামন! ত্যাগ করিয়! কার্য করিলে আর নূতন সংস্কার সঞ্চিত 
হইবে ন1 এবং পুরাতন সংস্কার ক্রমে ক্রমে লরপ্রাপ্ত হইয়া ' চিতল, 

হইবে: 
" প্রাপপণে 'লন্ত ও অধিক নিদ্র ত্যাগ করিবে। ইহারা তমে?- 

শুপের স্বাধ্ঠ,1-তমোগ্তণের যত ক্ষয় হইবে_সত্বগুণ ততই বদ্ধিভ.. 
হইবে, পজেবগুণের সাহাধ্যে তমোগুপকে ক্ষয় করিয়া! সত্বগুণ 
বদ্ধিত করিবে । সন্বগ্তণ যতই বন্ধিত হইবে-_তুমি তই সুখী হই । 

 প্রবৃত্থিপঞ্ধ এএকেন্ারে ত্যাগ করিবে। নিবৃ্িশথের: অনুসরণ 
করিবে । সর্ধদা অভ্যাস ও বৈর্রাগ্য লয়! থাকিবে | নিরস্তর যৌগভ্যাস 
করিব । অন্ধ বেকাকারে ..এযাপাভ্যটস করিবে । যাহার যোগাভ্যাসে 
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শব্ধ! নাই, তাঁহার যৌগসাধন হইবে না। এই ভন্যাস ও বৈষ্বাগ্য- 
সহকারে যোগসাঁধন করিলে শ্রী চিভবৃতিনিরোৌধ হইবে। এই 
সঞ্মনা প্রবল উদ্চমসহকারে করিবে । তৌমার চেষ্টা বত গ্রবল হইবে, 
মুক্তি তত শীত্র হইবে। 

রী, বীর্ধ্য, স্থৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞার সাধন ভি শুদ্ধ! হইতে 

বীধ্য হয়, বীরধ্য হইতে স্থৃতি হয়, স্থৃতি হইন্ে সমাধি হয়, আর -সমাধি 
হইতে প্রজ্ঞা হয় 1০ প্রথমাভ্যাসীর পক্ষে এই সাঁততিক স্থৃতিসধনই 
সব্ববাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠসাধন। 

বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিবার চেষ্ট। করিবে। যাহার চিত 

যত একাগ্র হইয়াছে-_সে সাধনে তত অগ্রসর হইয়াছে শস্সজ০ 
যোগষাধনদ্বারা চিত্ব একাগ্র হর। সর্বদা মানসিক জপ লইয়া 

থাকিলে চিত্ত সহজে ও শীত্র একাঁগ্র হয়। 

সাস্বিক আহার ও বিহার দ্বারা শরীর, ও মন সুস্থ স্বথিবে। 

শরীর ॥ও মন সুস্থ রাখিতে না| পাঁরিলে সাধন হইবে না। ব্যাধি, 
্ত্যান্, সংশয়, গ্রমীদ, আলঙ্ত, অবিরতি, ত্রান্তিদর্শন, অলন্ধতৃমিকত্ব ও 

'অনবস্থিতুত্ুএএই নরটী আমাদের শক্র। ইহারা আমাদের সাধনের 
বিন | 'ইহাদিগকে সর্বদ] জয় করিবার চেষ্ট। করিবে। 

সর্বদা মৈত্রী, করুণা, মুদদিতা ও উপেক্ষার সাধন করিবে । "এই 
চারিটা ফঁধন না করিলে তোমার কিছুতেই কিছু হইবে ন|। £ 
*. তপন্তা, স্থাধ্যার ও : ঈশ্বর গ্রণিধান এই তিনটা ক্রিয়াযোগ । এরই 
ক্রিঘুষোগের হারা আমাদের অবিদ্যা, অশ্মিত, রাগ, দ্বেষ ও'অভিনিবেশ 
এইংপাচটা ক্লেখ দূর হইবে । 

মারা সংক্ষা অসৎ যে কিছু কর্ম করি, চিত্তে ভাহার স সংস্কার 
পতিত: ছুয়। এই সংক্কার হইতে আমরা জাতি, 'আঁুঃ ও ভোগ 
লা করিত সংস্কার তিনগুকার,-- সঞ্চিত, এারন্ধ ওকরদান বং 

্ 
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সংস্কার লইয়া আমাদের কশ্মাশয় গুস্তত হয়। এই সংস্কারই আমাদের 

সমুদয় ক্লেশের মূল | এ্ই.কর্াশরই আমাদের জন্মের বীজস্বরূপ। এই 
কম্মীশর ধ্বংস হইলে আর জন্ম হয় না। যাহার বেরপ কর্ম সে 
সেইরূপ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ লাভ করে। 

আমরা সংকন্মদ্বীরা আমাদের অসতকণ্মাশয় ক্ষয় করিতে পারি । 
যদি তোমার পূর্বজন্মের বা ইহজন্মের কোন বৃহৎ পাপকর্্মাশয় 

ণাকে, তাহাহইলে, পুণ্যকাধ্য করিলে সেই পাপকল্পীশয় ক্ষীণ করিতে 
পারা যায়। আবার যদি তোমার কোন পুণ্যকন্মাশয থাকে, তাঙ্ক 

হইলে, পাপকাধ্য করিলে সেই পুণ্যকন্মাশয় ধ্বংস হইতে পারে । 
. জ্যাখস্লর্বণা ফলাীকাজ্মীরভিত হইর। পুণ্যকন্মের অন্রষ্ঠীন করিবে। 

অতীত ঢঃখের বিষর চিস্তা করিয়া কোন ফল নাই | যে ছুঃখ বর্তমানে 

"ভোগ হইতেছে-_তাহা1! ভোগ ভইনা শেষ হইবে। কেবল ভবিষ্যং 
চঃখের প্রতিক।রজগ্ঠ প্রবঙ্গ চেষ্টা কারবে। পুনচ্ছন্ম আমাদের একটা 

প্রধান ভবিস্যৎ দ্ঃখ | অভএব এই পুনজ্জন্ম নিবারণের চেষ্টী করিবে । 

শরীর, ইঞ্জ্রির ও মন প্রভৃতি দণ্যু। দৃশ্য “আমি” নহি । যতদিন 

দৃশ্যে অভিমান থাকিবে, ততদিন ক্লেশও থাকিবে | “আ্]ম্দ্রষ্টা_ 

"আমি চিরন্তণী । আমার ঘঃখ কোনকাঁলে ছিল না, এখনও নাই 

এবং ভবিষ্যতেও হইতে পারে না । আমি সৎ, চিৎ ও আনন্ব্বরূপ |” 

প্রবল পুরুষকীরসহযোগে দুশ্যে এই অভিমান ত্যাগ কর।, 

গোগের আটটী অঙ্গ। (১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪1 
প্রাণায়াম ও (৫) প্রত্যাহার__এই পাচটা বহিরঙ্গ সীধন এবং (৬) 

ধারণা, (৭) ধ্যান ও (৮) সমাদি-_এই তিনটা অন্তরঙ্গ সাধন । তন্মধ্যে 

যম পাঁচপ্রকার,- অহিংসা, সভ্য, অস্তের, ব্রহ্গচর্য্য ও অপরিগ্রহ্ন এবং 

নিয়্ষ পাঁচ প্রকার,_শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, ম্বাধ্যায় ও ইশ্বর প্রণিধান । 

বাকি এই অগ্টাঙ্গযোঁগ সাধন করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্ট। ফরিবে। 
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- জ্যোতিরদর্শন, দেবদর্পণন বা অন্য কোনপ্রকার * এরশ্বধ্য বা বিভ্ুতি 
তোমার সাধনার লক্ষ্য নহে । যতদিন দৃশ্যদর্শন থাকিবে, ভতদগিন 
তুম্মি ব্ধ। টৈকবল্যই ততামার সাধনের লক্ষ্য হইবে। দৃশ্যদর্শনে 
বিমোহিত হইও ন11 এই সকল দৃশ্য আমাদের বিশেষ কেন 

উপকণরে আমে ন!। সাধন করিতে করিতে এরশ্ব্যযলাভ আপনা 

হইতেই হয় | প্রকৃত সাধক ইহাতে আসক্ত হন না। , 

চিত্তের ছুইটী+ পরিণাম ভয়। (১) ব্যুখানপরিণাম ও ৫২) 
নিরোধপরিণীম | নিরোধপরিণীম বদ্ধিত করিয়া ব্যুখখীনপরিণামের 
ধবংস করিবে । চিত্তের 'নিরোধপরিণাম বন্ধিত হইলে, সমাধি হইবে৷ 

সর্বদ! আন্মচিন্তা করিবে । “আমি কে ? কোথা হইতে আব 

কেশ্থায় ষাইতেছি »* কি করিতে আসিয়াছি? কোথায় যাইব? 

আমার কে আছে? আমার প্রকৃত মিত্র কে? আমার এ ভঃখ 

কেন? এ ছঃখ কোথ। হইতে আসিল? আমার কার্যের দ্বারা আমান 
স্সখ হইবে, না তহখ হইবে ৮৪ আমার পিতামাতা বা আত্মীয়ম্বজনাদির 

সহিত আমার কতদ্ননি জন্বন্দ গাকিবে? আমার এ ঘরবাভী, 

সগজ্ছ কু... বিবরসম্পদ কি চিরকাল থাকিবে? এ দেহ কি 
চিরদিন" থাকিবে এ যৌবন কি চিরদিন থাকিবে আমি কি 

কন্টাও বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত হইব ?” সর্ধদ। এইরূপ চিন্তা করিলে তন্বজ্ঞ 

লাভে ইচ্ছা! হইবে ও তুমি প্রকুশ পথের সন্ধান পাইবে। তুমি এক্ষণে 
চঞজ্ঞীনে কুপথে ভ্রমণ করিতেছ ও ঃখের উপর দুঃখ সঞ্চয় করিতেছ | 

মনুষ্জীবন অসার ধনসম্পন্তি লাভের জন্য নহে! মৌক্ষলাভের 
জন্য । যাহার মোক্ষলাভ না হইল, তাহার জীবন বৃথায় গেল। 

অতএব যোক্ষলান্ভক্ন্ত প্রাণপণ করিবে । 

তুমি যে অবস্থার অছ, সেই অবস্থাতে থাকিয়াই সাধন করিবে 

এ অবস্থাই তোমার সাধনের অনুকূল। তুমি নিজ সংস্কার! 
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এ, অবস্থার হ্ৃষ্টি করিযাছ। তুমি তোমার স্ত্রী, পুত্র, স্বজন ও স্বদেশ- 
বাসীর নিকট খণী__তুমি তাহাদের খণ পরিশোধ করিয়া সংস্কণর 

ক্ষয় না করিলে তোমার চিত্ত শুদ্ধ হইবে না । ৫ 
তুমি কর্তা সাঁজিও না। তুমি ভগবানের দাস বা দাসীমাত্র। 

ুমি তাহার প্রীত্যর্থে নিফামভাবে কাধ্য কর। কোন ফলের আশা 
করিও না। তিনি তোমার কখনও সুখদান করিবেন, আবার কখনও 
'ছুঃখদীন করিবেন- তোমার সংস্কারক্ষয়ের জন্য? তুমি এই স্ুখদুঃখ 

তাহার দান বলিয়া গ্রহণ করিবে ও নির্বিকারচিত্তে ভোগ করিবে 
কখনও মনে অসন্তোষের ভাব আনিও নঠ। সংস্কারজনিত কষ্টকে 

-স্কস্ষিত্রীণঅন্গভব করিও না! মনে করিবে-তুমি এই কষ্ট সহা 
না! করিলে তোমার পাপের প্রারশ্চিত্ত হইবে নাঁ। পাপের প্রায়শ্চি্ 
ন্থইলে, তোমার পাপ ক্ষীণ হইবে--তোমীর চিত্তশ্ুদ্ধি ভইবে। তোমাকে 
'কেছ গালাগালি দিলে, তোমার পাপের প্রীরশ্চিন্ত হইল বলিয়! মনে 

করিবে--ভতপনাকীরীর উপর কুদ্ধ হইও না। এইরূপে সংসারের 

ককল কষ্ট সহ করিবার চেষ্টা কর; তাহাতে তোমার উপকার 

হ্থইবে| যাহীরা বিনাদোবে তোমায় গালাগালি দেয়. তাজ 
“তোমার পরম মিত্র--তাহাঁরা তোমার মহা উপকার সাধন. করে। 

তুমি কা়মনোবাক্যেও তাহাদের অপকার করিও ন1। তাছাণর 
প্রতি হিংসাঁভাব পৌবণ করিও না। তাহ! করিলে তোমার চিন্ত 
মলিন হইবে এবং সংস্কারবৃদ্ধি' হইবে। অভএব সাবধান ! শত্রুর প্রতি 

হিংসা বা 'ত্বেষভাব. পৌষণ করিও না। যদি কর, তাহাহইলে, 
“তোমার নিজেরই অমঙ্গল হইবে। সর্বদ? তাহণদের মঙ্গল চিন্তা 
করিবে, তাহাহইলে, তোষার চিন স্দ্ধ হইবে । শক্রর কনিষ্ট.না রিয়া 

তাহাকে ক্ষমা, করিবে! প্রত্যেক সংলারী মৈত্রী, করুণা সু্িত। ও 

উ্বীলর সাধনক্ষরিন, ংসায়ে তাহাদের আর কোন কষ্ট হুটুঘে ন। 
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নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কাহারও সেখাগ্রহণ করিবে না; 
পন্ষস্ক গ্রধীণপণে সকলের সেবা করিবে । সেবাগ্রহণ করা-পাঁপ, 
আল্ম সেবা করা --পুণ্য। মাথা নীচু করিয় সর্বদা! সংসারের ও 

দেশের সেবা! করিবে । মনের মধ্যে অহঙ্কার ভাব আনিও না| 

| “তৃনীদপি_ ন্থনীচেন--তরোরপি সহিষ্ন1--অমানিনা মানদেন-- 
কীর্তনীয়: সদা হরিঃ [৮ অহঙ্কারে মত্ত হইও না। অপরেরু নিকট 
নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও অধম বিবেচনা করিবে । জগতের দুঃখ 

কণ্ঠ,বুক পাতিয়া সহা করিবে । দেখ, বৃক্ষের শাখ। ছেদন করিলেও 

সে তাহা সহ করে এবং ছেদনকারীকে ফল ও ছায়াদানে কুষ্ঠিত 

হয় না। অনেক লোক মান পাইবার আশায় হ্ভীমিরিস্পসিক 
'সাসিবে, তাহারা প্লে মানের উপবুক্ত পাত্র নহে, ইহা জানিক্মাও 
ভুমি তাহাদিগকে মানদান করিতে কুষ্ঠিত হইও না। যাহারা তোমার 
সহিত' তর্ক করিতে আসিবে, তুমি তাহাদিগের নিকট মূর্খ সাজিবে-_. 
অনর্থক, তর্ক করিয়া বুথা সময় নষ্ট করিও না। তুমি তাহাদিগকে 

বিনা আপত্তিতে “জয়পৃত্রিক1” লিখিয়। দিবে | সর্বদ] শ্রীহরিকে স্মরণ 
৮১ মুহূর্তের জন্তও ভগবানকে বিস্বৃত হইও না “করেতে 

করহ সংসারের কাজ, হৃদয়েতে ভাব সেই রসরাজ ।” হস্তপদে 
সার কাজ করিবে কিন্ত মনে সর্বদা মানসিক জপ ল 

। ভগবানকে ভুলিয়া! কাজ করিলে তাহা! তোমার আসক্ভি- 

কর্ম হইবে এেবং তাহা বন্ধনের কারণ হইবে। তুমি তোমার 
» ইন্জ্রিয় বা মনের তৃষ্তিজন্য যে কার্য করিবে, তাহ? পাঁপকাধ্য-_ 

“তাহা, ভোমার বন্ধনের কীরণ হইবে । তুমি ঈশ্বরের দস বা দাসী- 
সবস্ূপ “তাহার আ্রীতির জন্য যে কায করিবে__ভাহা.তোমার মুক্তির 

কারণ হইবে । যে কার্থে ইন্জিয়ত্প্তি আছে-সে খঁ ্ য কুকার» 
বার, যে কার্য ঈন্গররীভ্য্ঘ হইবে__তাঁহা সংকাধ্য 1. শব 

টি" 
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বীশে ঘুণ ধর্সিলে যেমন বাশ, অন্তঃসারশূন্ঠ হয়, আমাদের জাতির: 
অন্তরে ঘুণ ধরায় সেইরূপ অন্তঃসারশূন্য হইয়াছে! নিজের বা দেচের 
উন্নতিসাধন করিতে হইলে অলদত1 ও বিলাসিতা ত্যাগ করিতে হয় 
জগতে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা কেহই অলসত)' 

ও .বিলাসিতার প্রশ্রয় দেন নাই। যে দেশের লৌকে বেলা চটা 

পর্ধ্স্ত নিদ্রা যায়, অনর্থক তক ও পরুচস্জী লইয়া থাকে এবং কুরুচি- 

পূর্ণ নাটক নভেলাদি পাঁঠ করিয়া! জীবনের অমূল্য সমন ব্যয় করে; 

চা, পান, তামাক, গাজা, গুলি ও মদ খাইয়। পরসা নষ্ট করে; বিবীহে 

কন্যার পিতাকে নিপীড়িত করিয়া তীভাঁর শোৌণিতপানে লোলুপ ; 
স্্রারিবরসীর * ত্রশ্থধ্যদর্শনে হহংসানলে জ্লিক়্! পুড়িয়া মরে; ফুটবল 
খেলিয়! ও সণতার কাটিরা বাহাছুরী জানীর ; বারস্কৌোপ, থিয়েটার, 

দেখিনা ও চপ্ কাটলেট খখইয়া পিভীমাতার পয়সা নষ্ট করে? 

তাহাদিগেক্র উন্নতি স্থদূুরপরাহত। দেশের উন্নতিকামী হইতে হইলে, 
অলসত। ও বিলাদিত সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে হইবে । যাহা না খাইলে 

জীবন রক্ষা! হয় না, সেইরূপ খাছ খাইবে। বাহ! না পরিধান 
করিলে লঙ্জীনিনীরণ হয় নী, সেইরূপ বন্বদ্ধারা শরীব অব” 

করিবে । অনর্থক অর্থ নষ্ট না করিরা সেই অর্থ সংগ্রহ করিয়! 

প্রহৎ বৃহৎ হিতকর অনুষ্ঠান করিবে, এই সকল বু বিলাফিঠায় 

প্রতি বৎসর আমাদের কোটী কোটী টাকার অপব্যর় হইতেছে! এই 
'অর্থবারা আমর! অনেক সাদনুষ্ঠান করিতে পারি । ভারতের সম্পত্তি» 

ভারতের মাটা। ভারতের রক্ষাকত্রী-_ভারতমাতা। কিছু ধান্য 

ও তূলাগাছ ও ছুই একটা গাভী থাকিলেই আঁমাঁদের সকল অভাবমেোচন: 

হয়__সর্বঙূখে সুখী হইতে পারি। উদরারের জন/ ভিখারী ন্যাক 

দ্বারে দ্বারে দুঁরিতে হয় না 1 | 
্ চা ঠ* ই সম্পূর্ণ 1. 












